Referat af Generalforsamling den 27. marts 2018 kl. 18.00
på Restaurant Golf Salonen, 8800 Viborg
Klubbens formand Stig Lindenstrøm bød velkommen til GF Viborg’s 49. 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: Revisor Heinrich Bornhøft, 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.
Et medlem forespurgte, om GF´s prisuddelinger fremover kunne foregå på generalforsamlingen?
Formanden synes forslaget var godt, og ville tage det op, hvis der næste år blev en lignende prisuddeling.
Et medlem opfordrede til at genindføre ”overskudschecken”?
Formanden fortalte at det ikke er en mulighed, checken er afskaffet, og at det for GF også er billigere at
udbetale til Nemkonto, som er en del af den digitale udvikling.
Konkurrencemæssigt i forhold til andre selskaber, er det også bedre for GF at overskuddet fratrækkes
præmien, i stedet for at sende pengene retur til kunden året efter.
Et nyt medlem spurgte ind til Jyske Bank samarbejdet, om der ikke kunne være en interesse konflikt
farvemæssigt? Formanden fremhævede det gode samarbejde mellem Jyske Bank og GF, forretningerne
holdes skarp adskilt, det der gør samarbejdet så attraktivt er ikke farven, men at Jyske Bank og GF arbejder
udfra de samme værdier.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

Dagsorden pkt. 3 Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.
Registreret Revisor Henrich Bornhøft fremlagde og gennemgik Årsrapporten for 2017.
Regnskabet er revideret af Revisor Ib Rohde, Kjellerup uden bemærkninger.

Årsrapporten blev godkendt og enstemmigt vedtaget.

Dagsorden pkt. 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen foreslog ændring af klubbens vedtægter.
a) §9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 15. april. Pga. de lokale
bestyrelsesmedlemmer er valgbare til GF´s hovedbestyrelse.
Forslaget blev godkendt og enstemmigt vedtaget.

Dagsorden pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlem og af suppleant.
Bestyrelsesformand Stig Lindenstrøm modtog genvalg.
Supplenat Else Marie Bak ønskede ikke genvalg.
Direktør Viggo Hansen blev valgt som suppleant.

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
Et medlem spurgte om der på den ordinære generalforsamling kan besluttes vedtægtsændringer?
Bestyrelsen svarede, at §17 siger, at vedtægtsændringer er muligt, når ¾ af de på generalforsamlingen
repræsenterede, stemmer for forslaget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet, og gav herefter ordet til formanden, som takkede
dirigenten for vel udført arbejde.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til Else Marie Bak og en buket blomster, samt et
velkommen til Viggo Hansen.

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

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

