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GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af medlemmerne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du 
sammen med mange andre medlemmer i GF TrekantOmrådet. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indflydelse på klubbens 
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling.

GF TrekantOmrådet indkalder til ordinær generalforsamling på Trinity Hotel og Conference Center, 
Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, mandag den 30. marts 2020 kl. 19.30.

Forslag, der ønskes behandlet, herunder forslag til valg af bestyrelse og revision, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 16. marts 2020.

I lighed med tidligere år er der gratis bus fra henholdsvis Vejle, ved Borgvold og Kolding, ved Hotel 
Saxildhus kl. 18.50. For vores medlemmer i Billundområdet afgår der bus fra kontoret kl. 18.15.  
Busserne returnerer efter generalforsamlingens afslutning.

Tilmelding til generalforsamling og evt. bustransport til klubben, telefonisk eller skriftligt, gerne på mail 
– trekantomraadet@gfforsikring.dk med angivelse af policenummer, skal ske senest torsdag den 26. 
marts 2020 kl. 12.00.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden i henhold til vedtægternes §12
Bestyrelsen foreslår:
1.  Vedtægtsændringer i forhold til ændring af medlemsbegrebet. §§ 3, 6 og 14 træder i kraft 1. januar

2021. Indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.

 Motivering: Bestyrelsen foreslår, at alle forsikringstagere over 18 år bliver medlemmer. Det er en
ændring som alle formænd i GF blev enige om i efteråret 2019. Det skyldes at GF gennem årene har
udviklet sig fra at forsikre biler, til at dække hele familiens forsikringsbehov og tilmed omfatte mindre
erhverv og landboforsikringer. Helt fra starten har et medlemskab været knyttet til en bilforsikring,
men udviklingen viser et stigende antal familier med en portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse
og stemmeret på klubbens generalforsamling. GF TrekantOmrådets klubbestyrelse bakker op om
beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

Bilag 1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

2.  Vedtægtsændringer af almen karakter (opdateringer).
Bilag 2 Forslag til vedtægtsændringer

Senest den 18. marts 2020 vil detaljeret dagsorden med indkomne forslag samt klubbens årsrapport 
være tilgængelig på klubbens hjemmeside samt fremlagt på klubbens kontorer.

Bilag til dagsordenen og yderligere information findes på www.gftrekantomraadet.dk 
eller fås ved henvendelse til klubben.

Læs mere…
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Bilskaderegnskab for GF TrekantOmrådet 2019

Total indtjent præmie inkl. afgift 69.652.064
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -6.174.432
Administration og reassurance -22.420.300 -28.594.732
Til rådighed til skader 41.057.332
Ansvarsskader -6.588.659
Kaskoskader (skader på egen bil) -22.893.890
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -696.521
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -5.326.611 -35.505.681
Dækket af fællesassurance 832.877

6.384.528
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 640.834
Reassurance regulering 2013 1.236.137
Reassurance regulering 2014 352.927
Reassurance regulering 2015 928.123
Reassurance regulering 2016 1.177.117
Reassurance regulering 2017 0
Regulering af skader for 2017 260.811
Regulering af skader for 2018 228.814 4.824.763

Overført til skadereserver -25.849
11.183.442

Overskud på ansvarsafgift for 2019 0
Resultat for 2019 11.183.442

-735.632
Samlet resultat for 2019 10.447.810

SKADEREGNSKAB for 2019

Ansvarsafgift i h.t. lov om afgift af ansvars-
forsikringer for motorkøretøjer mv. §3 stk. 3

Præmiereguleringen på 15,00% anvendes som fradrag i præmier for 2020, 
herunder også nytegnede policer.

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside: 

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele,  autohjælpsbestemmelser, åbningstider og 
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.


