
 
 

Odense, den 3. maj 2017 
  
 
Indkaldelse til generalforsamling  
 
 
 
Klub 145 (tidligere forsikringsklubben GF-Magistrene) indkalder til generalforsamling. Se dagsorden 
nedenfor.  
 
Tid: den 23. maj 2017 kl. 16.00  
Sted: Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg. 
 
Bilagsmaterialet (vedtægter og indkaldelsen til generalforsamling) kan rekvireres på følgende hjemmeside 
gfforsikring.dk/klub145 eller pr. tlf. 72 24 41 45. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen finder sted. 
 
Tilmelding skal ske senest d. 16. maj pr. mail til dmforsikring@dm.dk eller telefonisk på tlf. 72 24 41 45. 
 

Alle bilag vil være tilgængelige på klubbens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen.  

Ny aftale under DM Forsikring (Dansk Magisterforening) 
Klub 145 (tidligere GF-Magistrene) har tidligere fungeret som forsikringsagent for GF Forsikring med 
udgangspunkt i tegning af bilforsikringer. 
 
Den 1. maj 2016 aftalte GF Forsikring og DM Forsikring imidlertid, at DM Forsikring skulle overtage 
agentvirksomheden for bilforsikringer og øvrige privatforsikringer (Hus, indbo m.v.). Den oprindelige GF-
bilforsikringsklub (nu under navnet Klub 145) har siden arbejdet med at varetage bilforsikringskundernes 
interesser hos den nye forsikringsagentvirksomhed – under DM Forsikring. 
 
Under DM Forsikring er der et samarbejdsorgan, hvor der er fastlagt rabatsatser for de enkelte 
forsikringstyper. Her er det med klubbens medvirken besluttet at skadesregnskabet for bilforsikringer 
opgøres separat, og at der ydes en rabat separat for bilforsikringerne.  
 
På generalforsamlingen skal det i øvrigt besluttes, om klubben videreføres med sigte på fortsat at være 
repræsenteret i det besluttende samarbejdsorgan, eller om der skal iværksættes en procedure hen imod en 
opløsning af klubben, herunder hvad der skal ske med klubbens aktiver. 
 
Tilbagebetaling til medlemmerne 
Bestyrelsen for klub 145 har desuden besluttet, at efter udbetaling af overskuddet for 2016, skal de 
oparbejdede skadereserver på over en million kr. fordeles blandt medlemmerne efter samme princip, som 
ved udbetaling af overskud.   
 
Alle medlemmer betalte et indskud på 100 kr. til klub 145, da de i sin tid tegnede deres bilforsikringer i GF 
Forsikring. Dette indskud har bestyrelsen ligeledes besluttet at tilbagebetale til medlemmerne. Det skyldes, 
som sagt, at klub 145 er ophørt med at fungere som forsikringsagent for GF Forsikring, og dermed ikke 
længere er aktionær i GF Forsikring.  

mailto:dmforsikring@dm.dk


 
Beløbene er: 
 

 Medlemsindskud:      100 kr. 

 Overskud 2016 samt skadesreserver:  kr. 
 

Du kan se frem til at modtage overskud, andel af skadereserve samt indskud i uge 20. Pengene vil blive 
indsat på din nem-konto.  
 
Vi ser frem til en konstruktiv generalforsamling, og håber at så mange medlemmer som muligt møder op. 
 
Venlig hilsen 
 
Jørgen Nielsen 
formand for Klub 145s bestyrelse 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub 145 (tidligere forsikringsklubben GF-Magistrene) indkalder til ordinær generalforsamling. 
 
Tid: den 23. maj 2017 kl. 16.00  



Sted: Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg. 
 
 
Dagsorden jf. § 8 i vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

a. Bestyrelsen stiller forslag om, at ændre vedtægterne for klubben. Det sker, som følge af, at 

klubben ikke længere fungerer som forsikringsagent.  

Følgende bestemmelser i vedtægterne ændres: § 3 Medlemskab, § 4 indskud, § 7 Indkaldelse 

til generalforsamling, § 10 Afstemning og § 17 Opløsning.  

Alle ændringer relaterer sig til klubbens ophør som forsikringsagent for GF Forsikring a/s.  

b. Stillingtagen til klubbens fremtid 

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af klubbens fremtid, herunder om klubbestyrelsen skal 

fortsætte sit arbejde i samarbejdsorganet under DM Forsikring,  

 

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår 0 kr.)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 

7. Valg af revisor 

8.  Eventuelt 


