
Indkaldelse til generalforsamling i GF Region & Kommune
Generalforsamlingen finder sted fredag, den 13. april 2018, fra kl. 17:00 
på Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse
4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Der er forslag til ændring af § 1 og § 11, indsendt af 
bestyrelsen, samt § 8, indsendt af klubmedlem Robert 
Rasmussen. Se ændringsforslagene nedenunder.  

5. Fastsættelse af klubkontingent
6.  Valg af bestyrelsesmedlem og en suppleant 

På valg er bestyrelsesmedlem Brian Nikolajsen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg

7. Valg af revisor 
8. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Region & Kommune 2017
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Total indtjent præmie inkl. afgift 24.183.873
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -2.763.446
Administration & reassurancebidrag -8.375.387 -11.138.833
Til rådighed til skader 13.045.040

Ansvarsskader -2.359.800
Kaskoskader (skader på egen vogn) -6.316.177
Skadereserver -241.839
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.824.587 -10.742.403
Dækket af fællesassurance 59.339

2.361.976
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 241.281
Reassurance regulering 2013 268.583
Reassurance regulering 2014 191.245
Reassurance regulering 2015 842.049
Regulering af skader for 2015 194.649
Regulering af skader for 2016 46.692 1.784.499
Overført til skadereserver mv. -519.186

3.627.289
423.508

4.050.797Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 16,75% af den præmie, det enkelte medlem/ 
forsikringstager har indbetalt for hele eller dele af skadeåret 2017, inkl. afgift.

SKADEREGNSKAB for 2017

Nettooverskud på ansvarsafgiften for 2017

Forslag til vedtægtsændringer (ændringer er markeret med gult):

§ 1 NAVN og HJEMSTED
Klubbens navn er GF Region & Kommune. Hjemsted er Odense Kommune.  
-  ændres til: 

Klubbens navn er GF Region & Kommune F.M.B.A. Hjemsted er Odense 
Kommune.

§ 8 VALG AF BESTYRELSE
Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen. Valgene gælder for 3 år, og et medlem er på valg 
hvert år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer 
af klubben. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Der vælges 

en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.  
-  ændres til:

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen. Valgene gælder for 3 år, og et medlem er på valg 
hvert år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer 
af klubben. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Der vælges 
en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§11 GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned.   
-  ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. 


