Referat fra Generalforsamling
2. april 2019 kl. 19,30
på Scandic Bygholm Park

Bestyrelsen:
Christian Hermansen, formand
Thomas Christian Hansen, næstformand og sekretær
Evan Herrig, bestyrelsesmedlem
Hans Nikolajsen, bestyrelsesmedlem
Knud Sandager, bestyrelsesmedlem

Afdelingsdirektør:
Alice Lundager

Advokat:
Peter Agentoft Nielsen

Revisor:
Christian Lind Andreasen
Der var 151 tilmeldte, 146 fremmødte heraf 119 stemmeberettigede.

1) Valg af dirigent.
Peter Agentoft Nielsen blev valgt.
Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, generalforsamlingen blev
herefter erklæret for åben.

2) Bestyrelsens beretning.
Formanden gennemgår bestyrelsens beretning, der ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside inden
generalforsamlingens opstart.
Formanden oplyser om kundefordelene i vores klub, bl.a. den nye aftale med OIL! tank&go.
Formanden roser og takker personalet for godt samarbejde i det forgangne år.
Dirigent: Hvis der ikke er spørgsmål og/eller kommentarer erklæres bestyrelsens beretning hermed for
godkendt.

3) Klubbens årsrapport.
Afdelingsdirektøren gennemgår årsrapporten, der ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside inden
generalforsamlingens opstart.

Dirigent: Hvis der ikke er spørgsmål og/eller kommentarer erklæres bestyrelsens beretning hermed for
godkendt.

4) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Dirigent: Der er ikke indkommet nogen forslag og vi springer derfor til næste punkt.

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlem Thomas Christian Hansen modtog genvalg og blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Knud Sandager modtog genvalg og blev genvalgt.
Suppleant Erik Cohn-Jakobsen modtog genvalg og Henrik Kallestrup ønskede at komme på valg, der blev
derfor udleveret 119 stemmesedler der resulterede i flg. resultat:
6 stemte blankt, 91 stemte på Erik Cohn-Jakobsen og 12 stemte på Henrik Kallestrup.

6) Eventuelt.
Spørgsmål: hvor i Horsens ligger OIL! tank&go?
Svar: På Høegh Guldbergs Gade ved Harald Nyborg.
Spørgsmål: Hvordan bliver man tilmeldt OIL! tank&go?
Svar: Via OIL! tank&go hjemmesiden.
Spørgsmål fra Allan Jensen: AKKA i fremtiden?
Svar: Efterhånden som der bliver færre medlemmer, bliver klubben mere følsom for store skader. Lige nu er
der så mange penge i skadereserven, at der ikke er problemer. Der sker ingen ændringer i nær fremtid.
Spørgsmål fra Allan Jensen: Vi er i god vækst, hvor store skal vi være?
Svar: Vi vækster ikke for enhver pris og vi afviser stadig mange nye kunder som ikke lever op til vores krav.
Spørgsmål fra Allan Jensen: Hvad med veteran-køretøjer?
Svar: Veteran-kørekøjer har deres helt egen klub i GF som ikke hænger sammen med vores klub, vi er dog
gerne behjælpelige med kontakten dertil.

Spørgsmål fra Bjarne Michaelsen: Kan vi få budgettet fremlagt sammen med årsrapporten?
Svar: Hvert år i november indsendes det kommende års driftsbudgettet til godkendelse i GF Forsikring.
Budgettet er bestyrelsen og ledelsens styringsværktøj i selve driftsåret. I årsrapporten medtages
resultaterne for indeværende og sidste år, så vi kan følge udviklingen. I forbindelse med fremlæggelsen,
kunne det være relevant at beregne udvikling i % for evt. afvigelser.

Bent Schmidt: Jeg har netop fået gennemgået alle vores forsikringer af klubben og det resulterede i en
besparelse på husforsikringen på 600-700 kr. årligt, tak for det.
Henning Jensen: Har netop fået et tilbud på alle vores forsikringer fra en konkurrent, de kunne slet ikke
matche de vilkår og priser vi har hos GF ej heller ville de udstede et gavekort til bespisning da de ikke
afholder generalforsamling for kunderne …

