
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 18.00  

på Strandens Forsamlingshus, Strandskolevej 296, 2660 Brøndby Strand.
Der indledes med Italiensk Buffet og herefter afvikles følgende dagsorden:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes § 8 være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Grundet traktementet skal tilbagemelding, gerne med partner, ske senest den 3. april til:  
herk@gfforsikring.dk 

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.  

Bestyrelsens beretning for året 2017.
2.  Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse.
3.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrel-

sen foreslår en mindre justering af vedtægterne. 
4. Fastsættelse af klubkontingent. Ønskes uændret.

5. Valg af kasserer, på valg: Vagn Leire, modtager genvalg.
6  To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, på valg:  

Ole Hansen og Lars Nielsen og Niels Bech Hansen, 
modtager genvalg.

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg: Anni Lund 
Nielsen og Bent Åkerlund, modtager genvalg.

8. Eventuelt.

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 1.001.534
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -112.758
Administration & reassurancebidrag -347.512 -460.270
Til rådighed til skader 541.264

Ansvarsskader -221.112
Kaskoskader (skader på egen vogn) -286.257
Skadereserver -10.015
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -86.737 -604.121
Dækket af fællesassurance 15.952

-46.905
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 10.601
Reassurance regulering 2013 11.144
Reassurance regulering 2014 7.935
Reassurance regulering 2015 34.938
Regulering af skader for 2015 77.957
Regulering af skader for 2016 -12.640 129.935
Overført fra skadereserver mv. 22.295

105.325
-5.172

100.153Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 10,00% af den præmie, det enkelte medlem/ 
forsikringstager har indbetalt for hele eller dele af skadeåret 2017, inkl. afgift.

SKADEREGNSKAB for 2017

Nettounderskud på ansvarsafgiften for 2017


