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GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet F.M.B.A. indkalder hermed til ordinær generalforsamling.
Torsdag den 04. april, 2019 kl. 1900 - I HESTESTALDEN NDR. MAGASIN, KASTELLET.

Tilmelding til generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest tirsdag den 20. marts, 2019.

Tilmelding kan sendes på mail til sves@gfforsikring.dk eller brev til S. E. Eskildsen næstformand,   
Egebjergtoften 88, 2750 Ballerup.

Jævnfør vedtægternes § 11 kan der stemmes ved fuldmagt, dog max. med 3 stemmer. 

Fuldmagter kan overdrages til andre medlemmer, som deltager i generalforsamlingen, heriblandt bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelle fuldmagter kan fremsendes på mail til formand stim@gfforsikring.dk eller næstformand sves@gfforsikring.dk 
senest den 20. marts eller medbringes til generalforsamlingen, med angivelse af dato, navn, adresse og policenummer på 
afsender og modtager.

Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport

til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Fastsættelse af klubkontingent.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

ad pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent på kr. 100,00 fortsættes uændret.

ad pkt. 6:
Følgende er på valg:
a. Bestyrelsesmedlem John Nissen (Er villig til genvalg).
b. Bestyrelsesmedlem Karsten Palle Hansen (Opstiller ikke).

Bestyrelsen foreslår Bestyrelses suppleant Ann Jessen Møller til bestyrelsesmedlem. 
Ann har været medlem af bestyrelsen siden 15 august 2018, hvor hun har fungeret som klubbens marketings
repræsentant. Ann har været suppleant i klubben fra 2010. Ann bor i Nordsjælland. 

Bestyrelsesmedlem Flemming Asmussen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler at denne 
 bestyrelsespost ikke genbesættes, idet fusion med Klub 121 pågår, og forventes gennemført i løbet af efteråret 2019.

c. Bestyrelsessuppleant På valg (skal vælges).

ad pkt. 7:
a. Revisor Kenn Zillmer (Er villig til genvalg).
b. Revisorsuppleant Claus Jensen (Er villig til genvalg).

Forår 2019

Venlig hilsen

<KlubFormand>
Formand, <KlubNavn> Læs mere…

Stig Jessen Møller
Formand, GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet

Strandvejen 59 
2100 København Ø 
Tlf.: 49 17 01 94 
CVR 19 37 57 49
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Bilskaderegnskab for 
GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 2018

Total indtjent præmie inkl. afgift 6.233.854
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -605.108
Administration og reassurance -2.192.396 -2.797.504
Til rådighed til skader 3.436.350
Ansvarsskader -596.785
Kaskoskader (skader på egen bil) -1.954.378
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -62.339
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -498.614 -3.112.116
Dækket af fællesassurance 0

324.234
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 63.111
Reassurance regulering 2014 58.639
Reassurance regulering 2015 41.692
Reassurance regulering 2016 224.504
Regulering af skader for 2016 98.845
Regulering af skader for 2017 46.459 533.250

Overført fra skadereserver 5.298
862.782

Overskud på ansvarsafgift for 2018 92.202
Resultat for 2018 954.984

-19.906
Samlet resultat for 2018 935.078

SKADEREGNSKAB for 2018

Ansvarsafgift i h.t. lov om afgift af ansvars-
forsikringer for motorkøretøjer mv. §3 stk. 3

Præmiereguleringen på 15,00% anvendes som fradrag i præmier for 2019, 
herunder også nytegnede policer.

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside: 
<Klubhjemmeside>

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele (bl.a. for medlemmer af Dansk Militær 
 Idrætsforbund DMIF), autohjælpsbestemmelser, åbningstider og hvilke medarbejdere,  
du kan kontakte i klubben.

www.gf-officerer.dk

Strandvejen 59 
2100 København Ø 
Tlf.: 49 17 01 94 
CVR 19 37 57 49

http://www.gf-officerer.dk



