
Ordinær generalforsamling i GF MidtVest 
Afholdes den 10. april 2018 kl. 19.00 

På Østergårds Hotel Silkeborgvej 100 Herning

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Tilmelding til generalforsamlingen senest den 3. april på mail: vagl@gfforsikring.dk eller Tlf. 97118855.  
Klubben er som sædvanlig vært for et traktement efter generalforsamlingen.

Forslag fra Bestyrelsen.
Klubbens navn GF MidtVest tilføjes SMBA. (Selskab 
med begrænset ansvar). (Lovkrav).
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af april eller maj måned.
Ændres til: inden 15. april.
Vedtægtsændringer vedr. tegningsregler. Krav fra 
Erhvervs og selskabsstyrelsen. §14 Tegningsregel
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen. Køb, salg eller  

 
pantsætning af fast ejendom kræver dog mindst 3 
bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Ændres til:
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen. Ved dispositioner, 
der overstiger 100.000 kr., tegnes klubben dog af 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Punkt 6. Der skal vælges 3 nye medlemmer, således at 
vi i kommer op på 5 medlemmer i bestyrelsen.

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

til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer*

5. Fastsættelse af klubkontingent
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  

og af en suppleant*
7.  Valg af revisor, der dog ikke kan udføre revision af 

årsrapporten
8. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 19.408.307
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -2.191.501
Administration & reassurancebidrag -6.731.771 -8.923.272
Til rådighed til skader 10.485.035

Ansvarsskader -1.593.502
Kaskoskader (skader på egen vogn) -6.444.346
Skadereserver -194.083
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.621.506 -9.853.437
Dækket af fællesassurance 630.804

1.262.402
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 191.037
Reassurance regulering 2013 215.875
Reassurance regulering 2014 153.714
Reassurance regulering 2015 676.803
Regulering af skader for 2015 186.092
Regulering af skader for 2016 -172.925 1.250.596
Overført til skadereserver mv. -673.944

1.839.054
489.943

2.328.997Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 12,00% 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


