
GF Sydsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling på restaurant De Hvide Svaner, 
Karrebækvej 741, Karrebæksminde onsdag den 11. april 2018 kl. 18.00.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære general-
forsamling skal skriftligt være formanden (klubkontoret) i 
hænde senest fredag den 23. marts 2018
Klubben er vært ved en middag kl. 1800 – 1930. 
Tilmelding på telefon 55372001 eller på e-mail 
gf-sydsj@gfforsikring.dk senest lørdag den 24. marts 

2018. Indkomne forslag og regnskab vil kunne ses på 
klubbens kontor, Parkvej 46a, 4700 Næstved, det vil 
ligeledes være muligt, at se det på klubbens 
 hjemmeside www.gf-sydsj.dk 
Generalforsamlingen begynder kl. 1930.

Dagsorden
Valg af 2 stemmetællere
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af klubbens årsrapport til 
 godkendelse
Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til 
vedtægterne:
 §1 Navnet ændres til GF Sydsjælland F.M.B.A.
 §8 Tilføjes: og e-Boks
 §9  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden den 15. april

 §14  Klubben tegnes af bestyrelsesformanden eller 
af to andre medlemmer. Dispositioner over  
100.000 kr. kræver dog alle bestyrelsesmed-
lemmers underskrift.

Fastlæggelse af klubkontingent 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 a) Carsten Egevang Nielsen - modtager genvalg
 b) John Løvdal – modtager genvalg
 c) Tommy Torndal - modtager genvalg
 d) En bestyrelsessuppleant 
 e)  Revisor – Øernes Revision Registreret Revisions-

aktieselskab 
 f) 2 bilagsrevisorer
Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 17.517.511
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -2.094.569
Administration & reassurancebidrag -6.030.371 -8.124.940
Til rådighed til skader 9.392.571

Ansvarsskader -2.770.812
Kaskoskader (skader på egen vogn) -4.138.408
Skadereserver -175.175
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.460.819 -8.545.214
Dækket af fællesassurance 1.112.964

1.960.321
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 139.262
Reassurance regulering 2013 193.383
Reassurance regulering 2014 137.698
Reassurance regulering 2015 606.285
Regulering af skader for 2015 52.116
Regulering af skader for 2016 -116.867 1.011.877
Overført til skadereserver mv. -527.773

2.444.425
183.203

2.627.628Samlet 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


