
GF Fyn indkalder medlemmerne til generalforsamling på Odin Havnepark, 
lokale Neptun (bagerst i parken), Lumbyvej 11, 5000 Odense C,  
onsdag den 11. april 2018 kl. 18.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Fastlæggelse af klubkontingent 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er:  Erling Hansen 

Henrik Præstegaard 
Thomas Jakobsen

7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Klubben er vært ved et mindre traktement til dem, der møder frem.

   
Af hensyn til planlægningen bedes du melde dig til senest onsdag den 4. april 
2018 til klubkontoret på tlf. 66 17 88 17 eller på gf-fyn@gfforsikring.dk.

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

GF er kundeejet. Det betyder, at det ikke er aktionærer, men dig og alle vores  
andre kunder, der får del i årets overskud. 

Hvert år gør vi bilskaderegnskabet op i din forsikringsklub. Jo færre skader, 
medlemmerne i klubben har anmeldt i årets løb, jo større er overskuddet. Din 
andel af overskuddet trækker vi fra i din pris for det kommende års bilforsikring. 
Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Hvis du gerne vil have 
indblik i og indflydelse på klubbens arbejde, så mød op til generalforsamlingen.



Bilskaderegnskab for GF Fyn 2017

Total indtjent præmie inkl. afgift 73.897.487
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -8.747.996
Administration & reassurancebidrag -25.473.451 -34.221.447
Til rådighed til skader 39.676.040

Ansvarsskader -9.811.097
Kaskoskader (skader på egen vogn) -22.003.549
Skadereserver -738.975
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -6.086.690 -38.640.311
Dækket af fællesassurance 2.393.569

3.429.298
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 701.352
Reassurance regulering 2013 816.886
Reassurance regulering 2014 581.664
Reassurance regulering 2015 2.561.064
Regulering af skader for 2015 421.549
Regulering af skader for 2016 436.645 5.519.160
Overført fra skadereserver mv. 893.157

9.841.615
1.243.006

11.084.621Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 15,00% 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


