
 
 

Bilag B Forslag til vedtægtsændringer - øvrige ajourføringer i klubvedtægterne 

vedrørende formalia, punkt 4.b. 
 

§ 1. Navn og hjemsted. 

Fra: 

§ 1. Navn og hjemsted. 

Klubbens navn er: GF-FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A 

Dens hjemsted er: Strædet 30, Bisserup 4243 Rude 

Til: 

§ 1. Navn. 

Klubbens navn er: GF-FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A 

 

§ 7. Kontingent. 

Fra: 

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et årskontingent, der fastsættes af klubbens 

generalforsamling. 

Til: 

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et kontingent, der fastsættes af klubbens 

generalforsamling. 

 

§ 8. Indkaldelse til generalforsamling. 

Fra: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på GF'S hjemmeside 

samt i e-Boks til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. 

Til: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel blandt andet ved opslag på klubbens 

hjemmeside samt via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre medier. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og 

en angivelse af de forslag, der skal behandles. 

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og 

for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige det af bestyrelse og forretningsfører underskrevne 

årsrapport med revisionens påtegning. 

 

§ 9. Ordinær generalforsamling. 

Fra: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 



 
 

3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5. Fastsættelse af klubkontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant. 

7. Valg af kontaktperson. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 

hænde senest 8. dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Til: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5. Fastsættelse af klubkontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant. 

7. Valg af kontaktperson. 

8. Valg af regnskabskyndig person. 

9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside før generalforsamlingen. 

 

§ 12. Valg af bestyrelse. 

Fra: 

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år af 

gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 1 medlem i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. 

Til: 

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 

medlemmer er på valg i lige år og 1 medlem i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. 

Fratræder et bestyrelsesmedlem som klubmedlem, udtræder den pågældende samtidig som medlem af 

klubbens bestyrelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. 

 

§ 13. Bestyrelsens ansvar. 



 
 

Fra: 

Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, den daglige ledelse af klubbens 

anliggender. 

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne 

fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden. 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige 

tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger 

træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. 

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura. 

Til: 

Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, den daglige ledelse af klubbens 

anliggender. 

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne 

fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden. 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige 

tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger 

træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura. 

 

§ 17. Revision. 

Fra: 

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en af 

generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 

Til: 

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og gennemgås af en regnskabskyndig 

person, som er valgt af generalforsamlingen. Den regnskabskyndige person er på valg hvert år. Genvalg kan 

finde sted. 

 

§ 19. Opløsning af klubben. 

Fra: 

Beslutning om opløsningen af klubben træffes, hvis ¾ af klubbens medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for 

forslaget. 

Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde. 

Er ¾ af medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på 

generalforsamlingen repræsenterede for forslaget til vedtægtsændringen, kan en ny 

generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de repræsenterede stemmer er for. Den nye 

generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første, og den skal afholdes senest 6 uger 

efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt. 



 
 

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at 

klubbens aktiver er realiseret bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afregnes til en af GF 

Medlemsselskabet a/s anvist køber. 

Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder 

sted. 

Når dette er sket, er klubben opløst. 

Til: 

Beslutning om opløsningen af klubben træffes, hvis¾ af klubbens medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og hvis¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 

Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde. 

Er ¾ af medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på generalforsamlingen 

repræsenterede for forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot¾ af de repræsenterede 

stemmer er for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første, og den skal afholdes 

senest 6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt. 

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at klubbens 

aktiver er realiseret bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afregnes til en af GF Forsikring a/s 

anvist køber. 

Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder sted. 

Når dette er sket, er klubben opløst. 

 


