
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2018 kl.17.30 
på Hotel Herløv Kro, Herlev Torv 9-11, 2730 Herlev.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt, evt. pr. mail, være 
sekretæren Else Hartzberg i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalfor-
samlingen samt indkomne forslag kan læses på GF Slotsholmens hjemmeside www.gf-slotsholmen.dk.

Der bydes på et let traktement. Af hensyn hertil og til pladsforholdene er tilmelding nødvendig. 
Tilmelding skal ske til Else Hartzberg, Jydeholmen 35C, 3.tv., 2720 Vanløse  
(tlf. 38 74 53 24 eller mail: else@hartzberg.com) senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (Sonny Larsen)
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til 

godkendelse, herunder fastsættelse af 
klubkontingent (Michael Lundbirk)

4.  Meddelelse fra bestyrelsen vedrørende 
skadesudvalget (Per Thøgersen Freitag) m.m.

5. Forslag fra medlemmer
6.  Forslag fra bestyrelsen:  

Revision af klubbens vedtægter
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Sonny Larsen og Else Hartzberg er på valg.
 Valg af en suppleant
8. Valg af regnskabskyndig og en suppleant
9. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 1.700.537
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -218.582
Administration & reassurancebidrag -579.444 -798.026
Til rådighed til skader 902.511

Ansvarsskader -250.947
Kaskoskader (skader på egen vogn) -647.522
Skadereserver -17.005
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -130.575 -1.046.049
Dækket af fællesassurance 0

-143.538
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 18.053
Reassurance regulering 2013 18.582
Reassurance regulering 2014 13.231
Reassurance regulering 2015 58.257
Regulering af skader for 2015 130.286
Regulering af skader for 2016 -9.057 229.352
Overført til skadereserver mv. -164.841

-79.027
79.027

0Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 0,00% 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


