
Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF TrekantOmrådet 2017

Total indtjent præmie inkl. afgift 62.410.341
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -6.890.555
Administration & reassurancebidrag -21.708.236 -28.598.791
Til rådighed til skader 33.811.550

Ansvarsskader -6.879.754
Kaskoskader (skader på egen vogn) -17.197.967
Skadereserver -624.103
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -4.987.192 -29.689.016
Dækket af fællesassurance 875.444

4.997.978
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 622.041
Reassurance regulering 2013 696.143
Reassurance regulering 2014 495.689
Reassurance regulering 2015 2.182.515
Regulering af skader for 2015 522.801
Regulering af skader for 2016 456.277 4.975.466
Overført til skadereserver mv. -3.653.911

6.319.533
1.169.708

7.489.241Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 12,00% 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
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GF TrekantOmrådet indkalder til generalforsamling på Trinity Hotel og Conference Center,  
Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, mandag den 16. april 2018 kl. 19.30.

I lighed med tidligere år er der gratis bus fra henholdsvis Vejle, ved Borgvold og Kolding,  
ved Hotel Saxildhus kl. 18.50. For vore medlemmer i Billundområdet afgår der bus fra kontoret kl. 18.15.  
Busserne returnerer efter generalforsamlingens afslutning.

Tilmelding til generalforsamling og evt. bustransport til klubben, telefonisk eller skriftligt,  
gerne på mail – trekantomraadet@gfforsikring.dk med angivelse af policenummer,  
senest torsdag den 12. april 2018 kl. 12.00.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12

Forslag, der ønskes behandlet, herunder forslag til 
valg af bestyrelse og revision, skal være bestyrelsen 
i hænde senest den 2. april 2018.

Senest den 4. april 2018 vil detaljeret dagsorden med 
indkomne forslag samt klubbens regnskab være tilgænge-
lige på klubbens hjemmeside.

Hent information på www.gftrekantomraadet.dk  
eller rekvirer ved henvendelse til klubben.
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