
Indkaldelse til generalforsamling i GF Finans og GF Østsjælland
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, Torsdag den 12. april 2018 ca. kl. 19.30

Rishøj Idrætscenter, Skolevej 4, 4600 Køge

NB! Vi vil også i år invitere medlemmerne til spisning (stegt flæsk med persillesovs) kl. 18.00 den 12. 
april 2018 på ovennævnte adresse. Vi må desværre begrænse antallet af medlemmer til spisningen til 
110 personer. For at deltage i spisningen, skal du derfor henvende dig på kontoret Valdemarshaab 1, 1. 
tv. 4600 Køge eller på kontoret Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde og få udleveret en adgangsbillet. 

Du kan også sende en mail med angivelse af din bils registrerings nr. til gf-koge@gfforsikring.dk eller 
gf-roskilde@gfforsikring.dk. Vi sender herefter en bekræftelse til dig, som gælder som adgangsbillet.

Efter generalforsamlingen vil der være lodtrækning blandt deltagerne på generalforsamlingen om vin 
eller adgangskort til Skovbo Golfklub

Der er ingen adgangsbegrænsning til den ordinære generalforsamling, som afholdes ca. kl. 19.30

Dagsorden
Dagsorden følger pr. brev.

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Finans og GF Østsjælland 2017

Total indtjent præmie inkl. afgift 31.224.058
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -3.332.185
Administration & reassurancebidrag -10.905.722 -14.237.907
Til rådighed til skader 16.986.151

Ansvarsskader -3.529.996
Kaskoskader (skader på egen vogn) -11.613.180
Skadereserver -312.241
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -2.729.779 -18.185.196
Dækket af fællesassurance 935.547

-263.498
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 285.891
Reassurance regulering 2013 349.726
Reassurance regulering 2014 249.023
Reassurance regulering 2015 1.096.446
Regulering af skader for 2015 136.391
Regulering af skader for 2016 605.773 2.723.250
Overført fra skadereserver mv. 421.188

2.880.940
553.706

3.434.646Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 11,00% 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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GF Finans og GF Østsjælland 
Valdemarshaab 1, 1. tv., 4600 Køge · www.gf-koge.dk · gf-koge@gfforsikring.dk 

Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde · www.gf-roskilde.dk · gf-roskilde@gfforsikring.dk 
Tlf. 44 66 52 44 · CVR 60 43 83 15


