
GF Viborg indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling  
tirsdag d. 27. marts 2018 kl. 18.00

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 13. marts 2018.
Generalforsamlingen foregår på Golf Salonen, Randersvej 2, 8800 Viborg
Klubben byder på middag med 2 glas vin eller en øl/vand, og der serveres kaffe og kage efterfølgende.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest tirsdag d. 13. marts 2018 på tlf. 8660 1411,  
eller mail gfviborg@gfforsikring.dk med angivelse af kundenummer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
4.  Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

- Bestyrelsen foreslår ændringer af klubbens 
vedtægter. 
a. §9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
inden 15. april.

5.  Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant 
- På valg til bestyrelsen er Stig Lindenstrøm 
- På valg som suppleant er Else Marie Bak  
(ønsker ikke genvalg). 
Bestyrelsen foreslår Viggo Hansen som suppleant.

6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 14.287.171
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -1.620.876
Administration & reassurancebidrag -4.952.521 -6.573.397
Til rådighed til skader 7.713.774

Ansvarsskader -1.573.255
Kaskoskader (skader på egen vogn) -4.895.624
Skadereserver -142.872
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.181.517 -7.793.268
Dækket af fællesassurance 64.481

-15.013
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 128.183
Reassurance regulering 2013 158.818
Reassurance regulering 2014 113.087
Reassurance regulering 2015 497.919
Regulering af skader for 2015 159.663
Regulering af skader for 2016 225.442 1.283.112
Overført til skadereserver mv. -139.985

1.128.114
300.603

1.428.717Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 10,00% 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


