
GF Aarhus/GF Sundhedssektoren indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling på 
Koldkærgård, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N, tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.00. 

Der inviteres til aftenbuffet kl. 18.00-19.00 i restauranten

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 31. marts 2018. Bilagsmateriale kan ses på klubbens hjemmeside www.gf-aarhus.dk 
eller rekvireres ved henvendelse til klubben.

Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig senest den 31. marts 2018 på telefon 86 13 32 55  
eller mail aarhus@gfforsikring.dk

Dagsorden
1. Forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning 
4.  Forelæggelse af klubbens årsrapport  

til godkendelse
5.  Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre i 
vedtægterne §8 og §9 omhandlende indkald
else og afholdelse af generalforsamling,  
samt i §14 omhandlende tegningsregler 

6. Fastsættelse af klubkontingent 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Valg af bestyrelsesmedlem, afgår efter tur,  
Charlotte Villum Jensen, genopstiller

  Valg af bestyrelsesmedlem, afgår efter tur, Mette 
Vinther Skriver, genopstiller

  Valg af bestyrelsesmedlem, udvidelse af 
 bestyrelsen, Randi Hoffmann opstiller 

 Valg af suppleant 
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 31.335.850
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -3.581.865
Administration & reassurancebidrag -10.851.808 -14.433.673
Til rådighed til skader 16.902.177

Ansvarsskader -3.831.729
Kaskoskader (skader på egen vogn) -10.220.084
Skadereserver -313.359
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -2.786.017 -17.151.189
Dækket af fællesassurance 278.147

29.135
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 302.329
Reassurance regulering 2013 347.997
Reassurance regulering 2014 247.792
Reassurance regulering 2015 1.091.025
Regulering af skader for 2015 260.231
Regulering af skader for 2016 237.659 2.487.033
Overført til skadereserver mv. -902.710

1.613.458
266.693

1.880.151Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 6,00% 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


