
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i 
GF Forsikringsklub Forsvaret med efterfølgende middag

onsdag den 18. april 2018 kl. 1700 på Herløv Kro, Herlev Torv 9-11 2730 Herlev

Ad pkt. 4:  Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes:
  -  §1 Navn og hjemsted, med tilføjelse af F.M.B.A i forlængelse af klubnavnet, jf. Erhvervsvirksomhedsloven §6, stk. 6.
  -  §9  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april, jf. GF Samarbejdsaftale.
  -  §14  Tydeliggørelse af tegningsreglen for klubben, jf. krav fra Erhvervsstyrelsen.

Ad. pkt. 5:  Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2018 på kr. 120 kr. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 
en uge før generalforsamlingen.  Således er sidste frist for indsendelse 11. april 2017.

Deltagelse i generalforsamling for medlemmer af klubben foretages ved tilmelding med angivelse af police-
nummer for autoforsikringen. Af hensyn til den efterfølgende middag bedes man samtidig anføre hvorvidt  
man deltager i denne. Tilmelding senest den 11. april 2017 til Jørgen Ellborg på mail:  jellborg@gmail.com
Eventuelt på telefon 25 78 20 75.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af klub kontingent

6.  Valg af bestyrelse  
På valg er: 
Kasserer Steen Rye Sørensen 

7.  Valg af suppleanter 
På valg er: 
Bestyrelsessuppleant, Ronald Rosell  
Revisorsuppleant, Ken Erleben     

8. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 5.149.380
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -574.534
Administration & reassurancebidrag -1.788.765 -2.363.299
Til rådighed til skader 2.786.081

Ansvarsskader -966.036
Kaskoskader (skader på egen vogn) -1.605.884
Skadereserver -51.494
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -376.253 -2.999.667
Dækket af fællesassurance 357.472

143.886
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 55.369
Reassurance regulering 2013 57.362
Reassurance regulering 2014 40.845
Reassurance regulering 2015 179.840
Regulering af skader for 2015 21.517
Regulering af skader for 2016 65.490 420.423
Overført til skadereserver mv. 0

564.309
19.142

583.451Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 11,33% 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


