
GF Vestsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling på vkst,  
(tidligere Gefion) Fulbyvej 15, 4180 Sorø, onsdag den 11. april 2018 kl. 18.30

Klubbens årsrapport/regnskab er fremlagt på klubkontorerne i Sorø, Slagelse og Holbæk til gennemsyn 
for medlemmer i perioden frem til generalforsamlingen. 

Som sædvanligt starter generalforsamlingen med en aftenbuffet, og derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding på tlf.: 72 24 41 61 senest onsdag den 4. april 2018.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til 

godkendelse.
4.  Fastsættelse af klubkontingent. 

Bestyrelsen foreslår 50 kr. (uændret) 
Fastsættelse af kontingent for klubbens 
autohjælp. Bestyrelsen beder om bemyndi
gelse til at hæve kontingentet til max. 300 kr. 
når betaling til DAH er fastlagt i august måned.

5.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer,  

 
som følge af nødvendige tilpasninger til udvikling 
og lovgivning. Det komplette forslag til vedtægts
ændringer er vedlagt sammen med indkaldelse  
til generalforsamling.

6.  Valg  
Bestyrelsesmedlem, Brian Pihl Pedersen. 
Bestyrelsessuppleant, forslag fra bestyrelsen:  
Lene Lundgren. 
Revision, Revisionsfirmaet Dansk Revision  
Slagelse/Sorø. 
De foreslåede er villige til at modtage valg/genvalg.

7. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Vestsjælland 2017

Total indtjent præmie inkl. afgift 44.019.888
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -5.130.486
Administration & reassurancebidrag -15.205.756 -20.336.242
Til rådighed til skader 23.683.646

Ansvarsskader -5.811.572
Kaskoskader (skader på egen vogn) -13.954.435
Skadereserver -440.199
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -3.621.444 -23.827.650
Dækket af fællesassurance 1.366.948

1.222.944
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 412.774
Reassurance regulering 2013 487.620
Reassurance regulering 2014 347.210
Reassurance regulering 2015 1.528.765
Regulering af skader for 2015 639.849
Regulering af skader for 2016 226.849 3.643.067
Overført til skadereserver mv. -432.088

4.433.923
628.363

5.062.286Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 11,50% 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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