
GF Nord inviterer medlemmerne til generalforsamling i 
 Arena Nord, Harald Nielsen Plads 9, Frederikshavn tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.  Beretning 

Bestyrelsens beretning kan ses på klubbens 
hjemmeside gfnord.dk

3.  Årsrapport 
Regnskabet ligger til gennemsyn på klubkontorerne 
fra den 12. marts.

4. Indkomne forslag. Se nedenfor.
5. Kontingent

6.  Valg til bestyrelsen 
På valg er:  
• Formand Jens Jørgen Vinther 
• Bestyrelsesmedlem Henrik Frederiksen 
• Bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen 
• Suppleant Aage Rye Christensen 
Alle modtager genvalg.

7.  Valg af revisor 
NP revision, Sæby modtager genvalg.

8. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

Bilskaderegnskab for GF Nord 2017
Total indtjent præmie inkl. afgift 17.166.782
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -1.848.765
Administration & reassurancebidrag -5.989.344 -7.838.109
Til rådighed til skader 9.328.673

Ansvarsskader -1.870.507
Kaskoskader (skader på egen vogn) -5.639.901
Skadereserver -171.668
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.455.412 -9.137.488
Dækket af fællesassurance 195.687

386.872
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 158.380
Reassurance regulering 2013 192.067
Reassurance regulering 2014 136.762
Reassurance regulering 2015 602.160
Regulering af skader for 2015 265.976
Regulering af skader for 2016 417.746 1.773.091
Overført til skadereserver mv. -784.084

1.375.879
340.800

1.716.679Samlet resultat for 2017

Resultatet svarer til et overskud på 10,00% 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

GF Nord 
Rimmensgade 27, 9900 Frederikshavn · Brinck Seidelinsgade 7, 9800 Hjørring · Tlf. 98 42 50 22  

www.gfnord.dk · gfnord@gfforsikring.dk · CVR 13 59 47 91 K
lu

b 
19

2

Under punktet indkomne forslag er der to vedtægtsændringer.

1.
I §1 ændres 
Klubbens navn er ”GF Nord”
til
Klubbens navn er ”GF Nord F.M.B.A”

Det er et nyt krav i erhvervsvirksomhedsloven, at det skal fremgå 
af det officielle navn, at GF Nord er en Forening Med Begrænset 
Ansvar.

2.
I §9 ændres
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
maj måned.
til
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.

GF Forsikring a/s har tidligere holdt sin generalforsamling sidst i 
maj. Nu holdes generalforsamlingen sidst i april.
Med ændringen vil der aldrig være tidsmæssige hindringer for at 
nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kan deltage i GF Forsikring a/s’s 
generalforsamling.

NB! Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder valg til bestyrelsen 
– skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. marts.

Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig på et af klubkontorerne senest torsdag den 15. marts 
2018. Gerne på gfnord@gfforsikring.dk eller tlf. 98 42 50 22 og 98 92 50 23.


