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Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart   

onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup 

 
 
Dagsorden:  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 
  4. Fastlæggelse af klubkontingent   

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne –  
      herunder vedtægtsændringer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og interne 
    revisorer  
    På valg er: 

a) Kasserer Anita Simonsen (villig til genvalg) 
b) Bestyrelsesmedlem Max Mejer (ønsker ikke  
   genvalg) 
c) Suppleant Jan Steffensen (villig til genvalg) 
e) Intern revisor Frank Jensen (villig til genvalg) 
f) Intern revisor Per Weile (villig til genvalg) 

  7. Valg af ekstern revisor 
  8. Eventuelt 
  

Formanden Preben Schultz bød velkommen til den 45. ordinære 
generalforsamling i GF163 Luftfart og gik herefter over til mødets dagsorden.  

 
Ad 1. Valg af dirigent 
 Bestyrelsen foreslog Per Weile (PW) som blev godkendt med akklamation. 

PW konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der incl. 
bestyrelsen var mødt 40 klubmedlemmer, hvoraf 39 var stemmeberettigede. 
 
Dirigenten foreslog, at der blev valgt 2 stemmeoptællere og foreslog Frank 
Jensen og Jan Steffensen, der begge blev enstemmigt valgt. 
 
PW gav herefter ordet til formanden Preben Schultz for aflæggelse af 
bestyrelsens beretning.  
  

Ad 2. Bestyrelsens beretning 
 Bestyrelsesmøder. 

I løbet af året er der afholdt 12 bestyrelsesmøder. 
 

 GF A/S 
Bestyrelsen har herudover deltaget i en række møder med GF’s 
hovedbestyrelse. 

 
Arbejdsopgaver. 
Også i 2013 har Bestyrelsen delt de daglige kontorvagter, så der har været et 
bestyrelsesmedlem på arbejde ad gangen. Enkelte dage har det været 
nødvendigt at have et ekstra bestyrelsesmedlem på arbejde for at klare alle 
opgaverne. 

 
 



 2 

Vejhjælp. 
I 2013 var nedbrydningsprocenten 26% og dermed på samme niveau som i 
2012. Kontingentet i 2013 var 350 kr. og Bestyrelsen indstiller, at kontingentet 
fastholdes uændret i 2014.. 

 
Bil skaderegnskabet for 2013. 
I Bil skaderegnskabet for 2013 har udgifterne til skader og omkostninger 
været så lave, at der sendes penge retur til klubmedlemmerne.  
Overskuddet er på 1.710.602 kr. Det svarer til, at 23,7 % af den indbetalte 
præmie sendes retur. 
For at opnå dette, er der overført 300.000 kr. fra skadereserven. 

 
Nyhedsbrev. 
I november 2012 sendte klubben nyhedsbrev ud om nye tilvalg i  
Basis forsikring – pludselig skade/ elektronik og  
i Husstandsforsikring - udvidet råd og skadedyr.  
Det ser ud til at være godt modtaget af vores medlemmer. 
Ordningen vedrørende Elitebarn i tilknytning til Bilforsikringen, er der også en 
del der har benyttet sig af. 

 
Samarbejdsaftale. 
Som nævnt de tidligere år, så er antallet af opgaver, som skal løses lokalt i 
klubberne steget kraftigt, og herudover har den ændrede samarbejdsaftale 
imellem GF a/s og Klubberne medført nye krav, som den nuværende 
administration af klub 163 Luftfart ikke kan leve op til.  
Bestyrelsen har derfor konsulteret GF’s bestyrelsesformand samt en række 
andre klubber og undersøgt hvilke muligheder der findes, så Klubben fortsat 
vil kunne drives på en forsvarlig og tilfredsstillende måde. 
Som resultat heraf har Klubben indgået aftale med klub 157 Amager om, at de 
fra 1. maj 2014 varetager de daglige kontoropgaver og kontakten til klubbens 
medlemmer.  
 
Dermed sikrer vi: 

 en fortsat tilknytning og betjening af en selvstændig forsikringsklub 

 fortsat adgang til attraktive medlemsfordele 

 fortsat demokratisk indflydelse i GF A/S 

 at vi forbliver en del af den unikke ejer struktur i det gode selskab GF 

forsikring. 

 
Bestyrelsens mål er, at klubben her igennem kan øge antallet af medlemmer 
og dermed få økonomien i balance uden at skulle forhøje klubkontingentet 
yderligere. 

 

 
 

Efter afslutning af beretningen blev følgende spørgsmål fra forsamlingen 
besvaret. 
Klub 163 Luftfart har for nuværende ca. 1250 medlemmer. 
 
Samarbejdsaftalen med Amagerklubben er en konsekvens af, at den nye 
samarbejdsaftale mellem GF a/s og Klubberne har medført ændrede krav, 
som den nuværende administration af klub 163 ikke kan leve op til. 
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Klub 163 Luftfart er den eneste klub under GF, hvor det er 
bestyrelsesmedlemmerne, der varetager den daglige betjening af klubbens 
medlemmer. Dette er ikke længere muligt, hvorfor der er indgået en 
samarbejdsaftale med Amagerklubben (klub 157) hvor betjeningen varetages 
af professionelle forsikringsfolk. 
 
Udgifterne til Amagerklubben forventes at balancere med lønomkostningerne 
til den nuværende ordning - samt sparede lejeudgifter til det nuværende 
lejemål på A.P. Møllers Alle i Dragør, der opsiges snarest muligt. 
 
Klub 163 Luftfart forbliver en selvstændig klub med eget telefonnummer og 
regnskaber. 
 
Nedlæggelse af klubbens nuværende kontor på A.P.  Møllers  Alle forventes 
afsluttet i løbet af april måned, så Samarbejdsaftalen med Amagerklubben er 
på plads d. 1. maj 2014. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, der herefter blev 
godkendt. 
 

Ad 3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse. 
Årsregnskabet for 2013 blev omdelt og forsamlingen fik lidt tid til at gennemse 
det reviderede regnskab.  
 
Herefter gennemgik kassereren tallene. Den væsentligste forskel fra 2012 er 
på indtægtssiden, som er forbedret, dels på grund af ændringen af 
regnskabsprincipper sidste år, så årsrapporten følger principperne i 
samarbejdsaftalen med hovedkontoret og dels på grund af forhøjelsen af 
klubkontingentet fra kr. 50 til kr. 100. 
 
På omkostningssiden er der også sket en forbedring, primært fordi der er en 
stor besparelse på porto, da e-mail anvendes mest muligt. 
 
Samlet set, er årets resultat positivt og tilfredsstillende. 
 
Balancen viser også at likviditeten fortsat er tilfredsstillende, selv om 
samarbejdskontrakten har ændret forudbetalingerne fra at være helårlige til at 
ske kvartalsvis. Det positive driftsresultat har øget Egenkapitalen, som fortsat 
er tilfredsstillende.  
 
Under ”Foreningsoplysninger” i Årsrapporten er det fejlagtigt angivet at 
klubbens hjemsted er Københavns Kommune. Dette skal ændres til Tårnby 
Kommune. 
 
Der var ingen spørgsmål efter gennemgangen, og da årsrapporten er 
godkendt at den eksterne revisor uden forbehold, blev årsregnskabet 
godkendt af generalforsamlingen.  
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Ad 4. Klubkontingent 
 Bestyrelsen indstillede, at klubkontingentet forblev uændret på 100kr, hvilket 

forsamlingen godkendte. 
 
Ad 5. Forslag fra bestyrelsen 

Som konsekvens af samarbejdsaftalen med Amagerklubben, hvorefter 
Bestyrelsen fremover ikke skal varetage den daglige administration af 
kontoret, og da Max Mejer ikke ønsker at genopstille, indstiller Bestyrelsen, 
at antallet ændres fra de nuværende 5 til 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen finder, at 4 medlemmer vil være tilstrækkeligt til at formulere 
klubbens overordnede politik og strategi, udarbejde regnskaber og budgetter 
samt føre tilsyn med den daglige ledelse af klubbens virksomhed. Ligeledes 
vil det være meget ressourcekrævende at uddanne og sætte et nyt 
bestyrelsesmedlem ind i de mange forskellige forsikringsforhold, når 
Bestyrelsen ikke længere indgår i den daglige drift.   
 
På spørgsmål fra forsamlingen om det uhensigtsmæssige ved et lige antal 
bestyrelsesmedlemmer, kunne formanden oplyse, at i henhold til 
forretningsordenen, vil dette ikke have betydning, idet forslag, der behandles 
af Bestyrelsen, og som ikke har et flertal, vil bortfalde. Der er således ikke tale 
om, at formanden i sådanne situationer har 2 stemmer.  

 
På den baggrund blev der fremsat forslag om en ændring af § 12 i klubbens 
vedtægter: 
 
Nuværende ordlyd: 
 
§ 12 Valg af bestyrelse, suppleant og interne revisorer. 
Klubbens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad 
gangen. Desuden vælges 2 interne revisorer ligeledes for 2 år ad gangen 
samt en suppleant, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted til alle 
positioner. 
Valgbare til bestyrelsen, suppleant og interne revisorer er medlemmer af 
klubben. 
Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.  
Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.      
Suppleanten og intern revisor vælges hvert år. 

  
Fremsat  ændringsforslag: 
 
§ 12 Valg af bestyrelse, suppleant og interne revisorer. 
Klubbens ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad 
gangen. Desuden vælges 2 interne revisorer for 1 år ad gangen, samt en 
suppleant, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted til alle positioner.                                                                              
Valgbare til bestyrelsen, suppleant og interne revisorer er medlemmer af 
klubben. 
Formand og sekretær vælges på ulige årstal.                                                    
Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.                                               
Suppleanten og interne revisorer vælges hvert år. 
 
PW satte herefter forslaget til afstemning, og da ingen krævede skriftlig 
afstemning, blev det afgjort ved håndsoprækning. 
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32 stemte for forslaget 
3 stemte imod forslaget 
4 undlod at stemme. 
 
For at ændre vedtægterne kræves der, i henhold til klubbens vedtægter § 17,  
at ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 
Med 32 stemmer blev forslaget således vedtaget. 
 

  
Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 I henhold til klubbens vedtægter var følgende på valg: 
 

a) Kasserer Anita Simonsen  valgt for 2 år 
b) Bestyrelsesmedlem Max Mejer  udtræder af bestyrelsen 
c) Suppleant Jan Steffensen  valgt for 1 år 
d) Intern revisor Frank Jensen  valgt for 1 år 
e) Intern revisor Per Weile  valgt for 1 år 
  
Kasserer Anita Simonsen, Suppleant Jan Steffensen, Interne revisor Frank 
Jensen og Intern revisor Per Weile, var alle villige til genvalg, og der var ingen 
andre kandidater. Alle blev genvalgt af en enig generalforsamling og med 
akklamation. 
Efter indstilling fra Bestyrelsen og som følge af den netop vedtagne 
vedtægtsændring forslog PW, at Bestyrelsesmedlem Harding Larsen blev sat 
på valg for en 2 årig periode, således at hans mandat først udløb i 2016. Da 
der ikke var nogen modkandidater, blev Harding Larsen genvalgt for en 2 årig 
periode. 

    
Ad 7 Valg af ekstern revisor. 

Den nuværende revisor Ole Lund Pedersen fra Luni Registreret 
Revisionsanpartsselskab var villig til genvalg og blev foreslået af bestyrelsen,  
 

  Ole Lund Pedersen blev enstemmigt genvalgt som ekstern revisor. 
 
Ad 8 Eventuelt 

Formanden Preben Schultz takkede Max Mejer for han store arbejde i 
foreningen. Max udtræder af bestyrelsen efter 42 år, og han finder, at det har 
været en god tid, hvor specielt arbejdet med ”god skik”, hvor det handler om at 
finde de rigtige forsikringer til den enkelte forsikringstager, har været meget 
tilfredsstillende.  
 
Med henvisning til sidste års Generalforsamling hvor Bestyrelsen var blevet 
opfordret til at foreslå GF i Odense, at forebyggende foranstaltninger, som bl.a. 
installation af vandstandslås, bør medføre prisreduktion på husforsikringer, 
kunne formanden oplyse, at det desværre ikke er lykkedes at få gennemført en 
sådan reduktion. 
 
Et godt råd mod vandskader i egen bolig vil være at lukke for 
hovedvandhanen, når man er bortrejst. 
 
Der er kun overskudsdeling på bilforsikringen. Den gennemsnitlige 
tilbagebetaling for alle GF klubberne var i 2013 ca. 11 %. 
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Andre forsikringer skal hvile i sig selv. Ved store skadesudbetalinger, som 
tilfældet har været i forbindelse med ulykkesforsikringer, vil det medføre 
præmiestigninger for sådanne forsikringer.   
 
På Generalforsamlingen i 2013 blev Bestyrelsen opfordret til at holde klubbens 
medlemmer orienteret om de forskellige forsikringer og mulige fordele. 
I den anledning havde Bestyrelsen, i forbindelse med udsendelse af 
Nyhedsbreve, orienteret nærmere om de forskellige tilvalgsdækninger. 
 
Rejseforsikring er en tilvalgsforsikring til Basisforsikringen 
 
Høreapparater er ikke omfattet af elektronikforsikringen. 
 
Ulykkesforsikring i forbindelse med farlig sport, som blandt andet 
faldskærmsudspring, medfører en præmiestigning men vil også kunne tegnes 
for personer over 65 år. Der er ingen aldersgrænse for tegning af den type 
forsikring, men man skal være opmærksom på, at erstatningen halveres for 
personer over 75 år. 
 
For personer ”oppe i årene” vil præmiestigningen på ulykkesforsikringer ofte 
med fordel kunne elimineres ved at tilpasse erstatningssummerne. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger eller kommentarer under eventuelt, 
hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede ligeledes forsamlingen for det store fremmøde og 
inviterede på efterfølgende middag. 
   
 

  
  
 
  Per Weile   Jørgen Lolk Larsen 
  Dirigent     Referent  
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