
Dagsorden til generalforsamling fredag d. 4. maj kl. 17.00 – 19.00

Grundet vedtægtsændringer indkaldes ved samme lejlighed til ny generalforsamling til afholdelse  
den 22. maj 2018 kl. 16:30 på kontoret i Herlev, Herlev hovedgade 6, 2730 Herlev

I anledning af klubbens 50 års jubilæum byder vi på mad og drikke efter generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens 

virksomhed til godkendelse
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til 

godkendelse, samt orientering om budget
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

a.  Vedtægtsændringer
     1. Nyt navn og tegningsområde til klubben 
     2. Forenklet ejerstruktur 
     3.  Ændret frist for afholdelse  

af generalforsamling
     4. Mulighed for indkaldelse via e-Boks 
     5. Ændret tegningsregler

5.  Fastsættelse af klubkontingent for det kommende 
år til godkendelse

6.  Valg af bestyrelse: 
a. Bestyrelsesformand  
b. Bestyrelsesmedlemmer 
c. Suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Nordsjælland/Storkøbenhavn 2017

Total indtjent præmie inkl. afgift 44.010.246
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -4.887.677
Administration & reassurancebidrag -15.296.924 -20.184.601
Til rådighed til skader 23.825.645

Ansvarsskader -4.545.494
Kaskoskader (skader på egen vogn) -16.106.514
Skadereserver -440.102
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -4.206.878 -25.298.988
Dækket af fællesassurance 407.129

-1.066.214
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 575.535
Reassurance regulering 2013 490.544
Reassurance regulering 2014 349.292
Reassurance regulering 2015 1.537.931
Regulering af skader for 2015 541.938
Regulering af skader for 2016 1.211.623 4.706.863
Overført til skadereserver mv. -808.593

2.832.056
688.763

3.520.819Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 8,00% 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
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