
GF Grænsen indkalder medlemmerne til generalforsamling  
på Bov Kro, Hærvejen 25, Bov, 6330 Padborg, torsdag den 12. april 2018 kl. 18.30.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. april 2018. Klubben byder på en lun ret inden generalforsamlingen. 

Af hensyn til plads- og lokalereservation mv. bedes deltagelse i generalforsamlingen venligst  
meddelt klubkontoret på tlf. 74 67 86 54 eller pr. mail gf-graensen@gfforsikring.dk senest  
tirsdag den 3. april 2018 kl. 12.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
 a) Skaderegnskab for bil - (Orientering)
 b) Internt klubregnskab 
4. Forslag fra bestyrelse eller bestyrelsesmedlemmer: 
 a)  Bestyrelsen stiller forslag om at tilføje F.M.B.A. 

til klubnavnet i § 1, som er et krav fra Erhvervs-
virksomhedslovens § 6, stk. 6. (F.M.B.A. er 
forkortelsen for ”forening med begrænset 
ansvar”). Klubnavnet ændres således til:  
GF Grænsen F.M.B.A. 

 b)  Bestyrelsen foreslår at ændre § 9 ”Indkaldelse til 
generalforsamling” til:  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
den 15. april. Desuden ønsker bestyrelsen at ændre 
datoen for modtagne forslag: 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. februar. 

5. Fastlæggelse af klubkontingent
6. Valg til bestyrelsen. På valg: 
 a) Svend Erik Danielsen (modtager genvalg) 
 b) Leif Muus (modtager genvalg)  
 c)  Valg af suppleant (Tonni Johannsen  

modtager genvalg)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Grænsen 2017
Total indtjent præmie inkl. afgift 67.737.309
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -7.813.090
Administration & reassurancebidrag -23.430.369 -31.243.459
Til rådighed til skader 36.493.850

Ansvarsskader -7.229.187
Kaskoskader (skader på egen vogn) -16.162.076
Skadereserver -677.373
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -5.272.450 -29.341.086
Dækket af fællesassurance 462.036

7.614.800
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 669.377
Reassurance regulering 2013 751.369
Reassurance regulering 2014 535.012
Reassurance regulering 2015 2.355.656
Regulering af skader for 2015 607.158
Regulering af skader for 2016 1.063.313 5.981.885
Overført til skadereserver mv. -3.225.290

10.371.395
1.482.633

11.854.028Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 17,50% 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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