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Forår 2018
Kundenr. 

Kære

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af kunderne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør i stedet du 
og de mange andre kunder i GF Kommunal®. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indflydelse på klubbens 
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling. 

Vi glæder os til at se dig onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00
til  generalforsamling om bilskaderegnskabet 2017. 

Sidste frist for tilmelding er: 18. april 2018.

Gør du brug af dine lokale bilfordele?
•   Stenslag er gratis at få repareret. Det kan klares hurtigt og helt uden at, du behøver at kontakte os, hvis du 

har kasko på din bil. Reparatøren sender regningen direkte til os. Se hvem, vi anbefaler på vores hjemmeside.

•   Rabat på dæk hos Euromaster. Du får 10 % rabat på alle priser og tilbud hos Euromaster, og det gælder 
også fx bremser, udstødningsrør og olieskift. Du finder nærmeste dækcenter på www.euromaster.dk. 
Husk at fortælle, at du er kunde hos GF.

Altid tæt på dig
Du kan få et samlet overblik over alle dine bilfordele på vores hjemmeside  www.gf-k.dk.
Husk, vi sidder altid klar til at hjælpe dig - uanset om du foretrækker at ringe eller at tale om dine 
forsikringer ansigt til ansigt med en rådgiver. Kontakt os på 39 10 11 50, eller kig forbi kontoret i 
 København Ø.

Venlig hilsen
Rune Jönsson

Læs mere…



GF Kommunal® indkalder herved til ordinær generalforsamling i Strandens Forsamlingshus, 
Strandskolevej 296, 2660 Brøndby Strand, onsdag, den 25. april 2018 kl. 19.00

Der bydes på et let traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig til klubkontoret på mail:  
gfk@gfforsikring.dk eller på tlf. 39 10 11 50. Kundenummer eller policenummer bedes oplyst. 
 Tilmeldingsfrist er senest den 18. april 2018.

Regnskabsoversigt og skadesregnskab kan ses på GF Kommunals hjemmeside. (www.gfkommunal.dk)

Dagsorden
1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Bestyrelsen forelægger regnskabet 
4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer: 
 a)  Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring 

af §§ 9 og 14 i klubbens vedtægter.
 b) Indkomne forslag fra medlemmer 
5.  Valg af: 
 a)  To bestyrelsesmedlemmer - på valg for 2 år 

er Poul Pabian (modtager genvalg) 

- på valg for 2 år er Willy Fredberg (ej valgbar jfr. 
§12 p.g.a. aldersgrænse. Bestyrelsen indstiller, 
som nyt medlem, Mette-Lene Kempf Holm - præ-
sentation vil fremgå af Klubbens hjemmeside)

 c)  En bestyrelsessuppleant  
- på valg for 2 år er ”vakant”

 d)  En kritisk revisor - på valg er Eva Sørensen 
(modtager genvalg)

 e)  En revisorsuppleant - på valg er Hans Hansen 
(modtager genvalg) 

6. Eventuelt.

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Kommunal® 2017
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Total indtjent præmie inkl. afgift 18.566.134
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -2.182.268
Administration & reassurancebidrag -6.406.092 -8.588.360
Til rådighed til skader 9.977.774

Ansvarsskader -2.080.113
Kaskoskader (skader på egen vogn) -4.916.410
Skadereserver -185.661
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.277.955 -8.460.139
Dækket af fællesassurance 203.999

1.721.634
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 180.260
Reassurance regulering 2013 205.432
Reassurance regulering 2014 146.278
Reassurance regulering 2015 644.059
Regulering af skader for 2015 353.018
Regulering af skader for 2016 384.855 1.913.902
Overført til skadereserver mv. -475.901

3.159.635
553.593

3.713.228Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 20,00% 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


