
Ordinær generalforsamling.
Afholdes onsdag d. 4. april 2018 kl. 18.30 i mødelokale Thinghøj 2.02  

ved kantinen på Energivej 33 4690 Haslev.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Bestyrelsen forslår følgende:
 Vedtægtsændring af §1. Navn og hjemsted.
  Der tilføjes F.M.B.A. således at den nye §1 

kommer til at lyde sådan:

 §1 Navn og hjemsted.
  Klubbens navn er:  

GF-Forsikringsklub-SEAS-NVE  F.M.B:A
  Dens hjemsted er:  

Strædet 30 Bisserup 4243 Rude 

 Vedtægtsændring af §5 og §19
  GF Medlemselskabet a/s erstattes  

med GF Forsikring a/s 
 Således at §5 kommer til at lyde sådan:

 §5 Indskud.
  Medlemmerne betaler et indskud på 100 kr,  

- pr forsikret bil. Aktierne forrentes ikke.
  Klubben køber aktier i GF Forsikring a/s for 

indskudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben.
  Udtræder et medlem af klubben, tilbagebeta-

les indskud efter anmodning.
  Har et medlem af klubben ikke inden for 3 år 

efter datoen for medlemskabets ophør 
anmodet om tilbagebetaling af indskud, 
tilfalder det klubben. 

 §19 kommer til at lyde sådan:

 §19. Opløsning af klubben.
  Beslutning om opløsning af klubben træffes, 

hvis ¾ af klubbens medlemmer er til stede på 
generalforsamlingen, og hvis ¾ af de på 
generalforsamlingen repræsenterede 
stemmer er for forslaget. 

  Forslaget om opløsning skal angive, hvem 
klubbens formue skal tilfalde.

  Er ¾ af medlemmer ikke til stede på general-
forsamlingen, men stemmer ¾ af de på 
generalforsamlingen repræsenterede for 

forslaget til vedtægtsændringen, kan en ny 
generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af 
de repræsenterede stemmer er for. Den nye 
generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter 
den første, og den skal afholdes senest 6 uger 
efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes 
samtidigt.

  Opløsning varetages af en eller flere på general-
forsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at 
klubbens aktiver er realiseret bedst muligt. Alle 
aktier i GF Forsikring a/s skal afregnes til en af GF 
Forsikring a/s anvist køber

  Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer 
mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling til godkendelse af likvidations-
regnskabet, hvorefter udlodning af formue finder 
sted. Når dette er sket, er klubben opløst.

 §9. Ordinær generalforsamling.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

marts eller april måned ændres til:
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 

15. april.

 Således at §9 kommer til at lyde sådan:

 §9. Ordinær generalforsamling.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 

15. april.
  Dagsorden skal mindst indeholde følgende 

punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3.  Forelæggelse af klubbens årsregnskab til 

godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. Fastsættelse af klubkontingent.
 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  

og af en suppleant. 
 7. Valg af kontaktperson. 
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen 
i hænde senest 8. dage før afholdelse af general-
forsamlingen.

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Fortsættes 
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Bilskaderegnskab for GF Forsikringsklub SEAS-NVE 2017

Total indtjent præmie inkl. afgift 1.212.970
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -133.850
Administration & reassurancebidrag -421.936 -555.786
Til rådighed til skader 657.184

Ansvarsskader -43.354
Kaskoskader (skader på egen vogn) -292.084
Skadereserver -12.130
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -93.308 -440.876
Dækket af fællesassurance 0

216.308
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 13.107
Reassurance regulering 2013 13.531
Reassurance regulering 2014 9.635
Reassurance regulering 2015 42.421
Regulering af skader for 2015 11.924
Regulering af skader for 2016 8.775 99.393
Overført til skadereserver mv. -14.556

301.145
60.860

362.005Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 29,84% 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

 §14. Tegningsregel.
  Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller 

kasseren. De daglige forretninger udføres dog 
af kasseren alene, idet kasseren under ansvar 
overfor den øvrige bestyrelse og generalfor-
samling disponerer over bank- girokonto samt 
eventuel kontant beholdning.

  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 
kræver mindst tre bestyrelsesmedlemmers 
underskrift. 

 Ændres til:
 §14. Tegningsregel.
  Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller 

af to andre medlemmer af bestyrelsen. Ved 
dispositioner, der overstiger 15.000 kr. tegnes 
klubben dog af mindst to bestyrelsesmed-
lemmer i forening.

 
6. Fastsættelse af klubkontingent.

7. Valg af bestyrelse:
  Efter tur afgår kasserer John Henriksen ENIL 

(modtager genvalg)

8. Valg af kontaktperson Lizette Rørbeck Kok.

9. Valg af revisor:

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være et af nedenstående 
 bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen:

Troels Jensen, Strædet 30 Bisserup, 4243 Rude - John Henriksen, Themstrupvej 61, 4690 Haslev

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært for et let traktement, ønsker man at deltage,  
kontakt venligst formanden Troels Jensen senest d. 27. marts 2018


