Referat af Generalforsamling den 25. april 2017 kl. 18.00
på Restaurant Golf Salonen, 8800 Viborg
Klubbens formand Stig Lindenstrøm bød velkommen til GF Viborg’s 48. generalforsamling, som
startede med spisning.
Formanden gik herefter over til dagsordenen:

Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent
Erik Lassen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Erik Lassen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jfr.
Vedtægternes § 8.
Stemme optæller: Lena Winther og Christian Grøne.
Referent: Inge Pedersen
Dirigenten gav herefter ordet videre til klubbens formand.

Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretning vedlagt som Powerpoint dokument.
Formanden opfordrede medlemmerne til at udfylde de på bordet fremlagte reference sedler og blandt de
indkomne sedler udtrækkes sidst på generalforsamlingen forskellige gevinster.
Samtidig blev der gjort opmærksom på, at medlemmer også via GF´s hjemmeside kan henvise kunder
”kunde skaf kunde” og derved få rabat på indboforsikringen.
Et medlem forespurgte, om hvad der skulle ligges i at ansatte ikke præsterede nok?
Formanden forklarede at afskedigelse ikke skyldes manglende kompetancer, men at aktivitets niveauet var
for lavt.
Et medlem opfordrede til at genoptage ”GF Sikkerhedsdag”
Formanden fortalte at GF Sikkerhedsdag var nedprioriteret pt. da det var de samme medlemmer som
benyttede sig at muligheden, de nye medlemmer delte ikke interessen så deltager antallet faldt kraftigt.
Formanden var ikke afvisende om, at klubben kan yde tilskud til privat initiativ på køreteknisk anlæg, når
klubbens økonomi bliver bedre.
Assurandør Christian Grøne tilføjede at der på GF bilforsikring er inkluderet ”sikkerhed bag rattet” dvs.
køretimer i forbindelse med et færdselsuheld.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

Dagsorden pkt. 3 Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.
Registreret Revisor Henrich Bornhøft fremlagde og gennemgik Årsrapporten for 2016.
Regnskabet er revideret af Revisor Ib Rohde, Kjellerup uden bemærkninger.

Årsrapporten blev godkendt og enstemmigt vedtaget.

Dagsorden pkt. 4 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Ingen forslag for medlemmer.
Bestyrelsen foreslog ændring af klubbens vedtægter.
a) Forslag til ny formulering i vedtægterne om indkaldelsen til generalforsamling
b) Ændring af vedtægter som følge af ny ejer struktur.
Begge forslag godkendt og enstemmigt vedtaget.
Dagsorden pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og af suppleant.
Bestyrelsesmedlem Jørgen F. Albrechtsen og supplenat Else Marie Bak modtog begge genvalg.

Dagsorden pkt. 6 Valg af revisor.
Vi fortsætter med nuværende revisor, som har et on-line bogføringssystem, så både er effektivt og billigt.

Dagsorden pkt. 7 Eventuelt
Jørgen F. Albrechtsen omtalte GF Viborgs start og sluttede med trefoldig hurra.
Generalforsamlingen sluttede med udtrækning af forskellige gevinster mellem de medlemmer som
afleverede sedler med reference emner.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet, og gav herefter ordet til formanden, som takkede
dirigenten for vel udført arbejde.

---------------------------dirigent: Erik Lassen

------------------------------referent: Inge Pedersen

