
DTU Forsikringsklub indkalder til ordinær generalforsamling
Fredag den 4. maj 2018 kl. 17.00

Aarhus Tech, Center for autoteknologi, Hasselager Alle 2, 8660 Viby J.

Ad 4  Generalforsamling skal ændre klubvedtægter-
nes, § 8, § 9 og § 14 til følgende:

  §8: 2. afsnit første punktum ændres til: 
Alle generalforsamlinger indkaldes på 
klubbens hjemmeside med mindst 14 dages 
varsel. Generalforsamling kan også indkaldes 
via e-Boks.

  §9: 1. afsnit ændres til: Ordinær generalfor-
samling afholdes hvert år inden 15. april.

  §14 Første sætning ændres til: Klubben tegnes 
af bestyrelsens formand eller næstformand, 

og et bestyrelsesmedlem. Sætningen efter 
første punktum slettes.

Ad 5  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  
på kr. 75,00 for 2019

Ad 6  På generalforsamlingen er følgende på valg: 
Søren J. Sørensen – er villig til genvalg 
Steffen Møller Andersen – er villig til genvalg 
Ib Markdal – er villig til genvalg som suppleant

Ad 7  Frank D. Kristensen – er villig til genvalg 
Søren Jaquet – er villig til genvalg som revisor 
suppleant.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen, c/o Søren J. 
Sørensen, Zion 17, 8420 Knebel, i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på et let traktement til de fremmødte.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse af årsregnskab  

og budget til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

5. Fastsættelse af klubkontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7 Valg af revisor og revisorsuppleant
8 Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 
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Total indtjent præmie inkl. afgift 1.896.238
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -217.664
Administration & reassurancebidrag -656.322 -873.986
Til rådighed til skader 1.022.252

Ansvarsskader -181.472
Kaskoskader (skader på egen vogn) -523.456
Skadereserver -18.962
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -135.840 -859.730
Dækket af fællesassurance 0

162.522
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 19.512
Reassurance regulering 2013 21.047
Reassurance regulering 2014 14.987
Reassurance regulering 2015 65.986
Regulering af skader for 2015 71.325
Regulering af skader for 2016 17.166 210.023
Overført til skadereserver mv. 0

372.545
81.984

454.529Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 23,97% 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


