
GF Post - Tele indkalder medlemmerne til generalforsamling mandag den 16. april 2018 kl. 17.00 på 
Frihedens Idrætscenter, restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 
Der er parkering ved restauranten, der ligger få minutters gang fra Frihedens S-tog station.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af klubbens regnskab og budget  

Resultatopgørelse for 2017 og budgetforslag 2019.
4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Ændring af vedtægten, således: 
a) I § 1 tilføjes ”F.M.B.A. 
b) I § 2 tilføjes ”og televirksomheder” 
c) I § 4 ændres ”GF Medlemsselskabet” til ”GF Forsikring” 
d) I § 7 i 2. linie tilføjes ”Indkaldelse til general-
forsamlingen kan blive gjort tilgængelig på en af 
følgende måder: 1) alm. Brevpost, 2) klubbens 
hjemmeside (gf-pt.dk) eller e-boks.” 
e) I § 8 ændres ”inden udgangen af april måned” til 
”inden den 15. april.” 

f) I § 16 ændres- 2 steder- ”GF Medlemsselskabet” til ”GF 
Forsikring” 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

5.  Fastsættelse af klubkontingent 
Bestyrelsen indstiller: 
a) Medlemskontingentet fastsættes til 48 kr. for 2019. 
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 48 kr. for 2019.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
a) Kasserer. Bestyrelsen indstiller genvalg af Henri Mæhle. 
b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller 
genvalg af Børge Christensen og Vilhelm D. Krause.

7.  Valg af revisorer  
a) En revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Erling Elberg. 
b) En revisor. Bestyrelsen indstiller valg af Kjeld Jensen.

8. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Post - Tele 2017
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Total indtjent præmie inkl. afgift 3.790.542
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -467.212
Administration & reassurancebidrag -1.299.422 -1.766.634
Til rådighed til skader 2.023.908

Ansvarsskader -297.846
Kaskoskader (skader på egen vogn) -1.035.552
Skadereserver -37.905
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -268.386 -1.639.689
Dækket af fællesassurance 0

384.219
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 38.251
Reassurance regulering 2013 41.670
Reassurance regulering 2014 29.671
Reassurance regulering 2015 130.642
Regulering af skader for 2015 27.875
Regulering af skader for 2016 157.844 425.953
Overført til skadereserver mv. -25.519

784.653
162.982

947.635Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 25,00% 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

Ta´ din ledsager med og få en hyggelig aften.  Deltagelse i spisningen koster hverken dig eller din ledsager noget. 
Generalforsamlingen indledes med middag og foredrag. Vi forventer, at dagsordenen kan begynde ved 21.00-tiden 
og slutte ca. kl. 21.45.

Tilmelding til spisningen skal ske senest fredag aften den 6. april 2018 til formanden, Jørgen Jensen,  
på mobil 51 51 03 01, på email: ptjj@gfforsikring.dk eller brev: Frøvænget 26, 2630 Taastrup.


