Referat Generalforsamling GF Forsikring Klub Lau.29. April 2016.
Formanden Søren Nordshøj bød velkommen,hvorefter man gik over til
punkt l på dagsordenen som er valg af dirigent,bestyrelsen havde indstillet John Nielsen der blev valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig,hvorefter han gav ordet til formanden.
Bestyrelsens beretning for perioden ljanuar til 3 l december 2016.
Formanden kom kort ind på samarbejdet med kontoret i Køge var blevet opsagt
i forbindelse med der måske skulle betales moms for ydelser mellem kontor og
klubberne,det er så senere blevet løst med en afgørelse fra SKAT og senere fra
Skatteankenævnet at der ikke skal svarer moms.
Klub Lau har derefter indledt et samarbejde med kontoret på Strandvejen i
Hellerup.
Formanden fortalte om vor nye GF App som vi forventer os meget af når den
kommer endelig op og kører.
Desuden blev nævnt GF nye tiltag en erhvervsforsikring for mindre erhvervsvirksomheder med under 20 ansatte.
.
Vor tilbage betaling fra Klub Lau blev 34% hvilket tildels skyldes at vi har
tømt vor skades reserver.
Det blev også nævnt at vi havde sponsoreret 10.000 kr til veteranslæbebåden
Bjørn.
Bestyrelsens beretning blev derefter overgivet til debat og godkendelse,
hvilket skete med akklamation.
Regnskab.
I kasserens lovlige fravær blev det uddelte regnskab fremlagt af formanden.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag.
Tilføjelse § 8 i klub lau' s love.
Indkaldelse til generalforsamling. kan blive gjort tilgængelig på en af flg. måder
l) alm.brevpost2)klubbens hjemmesidetwww gf 133 klub lau)eller 3) e-boks.
Auto hjælp frivillig ordning.
Valg.
Kasserer Kirsten Jacobsen nyvalg
Sekretær Ole Juellund genvalg
Suppleant Erik Svarre genvalg
Revisor Henrik Skov nyvalg.
Alle blev valgt med akklamation.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen
Klubben var herefter vært med et fint traktement.

og takkede for god ro og orden.

