
GF Aalborg indkalder hermed alle medlemmer til generalforsamling på  
Hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø,  

tirsdag den 17. april 2018 kl. 17.00. Ankomst fra kl. 16.30.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest den 17. marts 2018.
Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal være klubben i hænde senest den 31. marts 2018.
GF Aalborg er vært ved stegt flæsk med persillesovs samt kaffe/te efter generalforsamling.

Du tilmelder dig generalforsamling ved at ringe til GF Aalborg på tlf. 98 12 79 44  
eller skrive en mail til aalborg@gfforsikring.dk senest den 10. april 2018.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2017
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til 

godkendelse
4. Forslag fra medlemmer
5. Forslag fra bestyrelsen
  Vedtægtsændringer 

• §1 Navn og hjemsted 
• §9 Ordinær generalforsamling

6. Fastsættelse af klubkontingent

7.  Valg af formand i lige år. Bestyrelses medlemmer og 
suppleant hvert år.

 •  På valg er Allan Bach, bestyrelsesformand  
(modtager ikke genvalg)

 •  På valg er Knud Mikkelsen,  
bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)

 •  På valg er Bjarne Christensen, bestyrelsesmedlem 
(modtager genvalg)

 • På valg er Thomas Papendorf, suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 22.046.387
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -2.475.412
Administration & reassurancebidrag -7.652.251 -10.127.663
Til rådighed til skader 11.918.724

Ansvarsskader -3.422.358
Kaskoskader (skader på egen vogn) -8.080.732
Skadereserver -220.464
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -2.062.228 -13.785.782
Dækket af fællesassurance 1.136.787

-730.271
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 199.382
Reassurance regulering 2013 245.394
Reassurance regulering 2014 174.733
Reassurance regulering 2015 769.346
Regulering af skader for 2015 265.489
Regulering af skader for 2016 4.393 1.658.737
Overført fra skadereserver mv. 603.023

1.531.489
11.758

1.543.247Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 7,00% 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

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:
§1  Klubbens navn GF Aalborg tilføjes F.M.B.A i overensstemmelse med erhvervsvirksomheds loven.
§9  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. april.


