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Forår 2020

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 Forsikringsklub SEAS-NVE. 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.

Ordinær generalforsamling.
Afholdes onsdag d. 1. april kl. 18.30 i Mødelokale Thinghøj 2.02 ved kantinen på Energivej 33 4690 Haslev

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være et af nedenstående 
 bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen:

Troels Jensen tbj@cerius.dk eller John Henriksen john@henriksen-net.dk

Bilagene til dagsordenen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
www.gfforsikring.dk/gf-seas-nve/details

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært for et let traktement, ønsker man at deltage kontakt 
venligst formanden Troels Jensen 23215020 eller tbj@cerius.dk senest den 26. marts 2020.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen:

a. Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb i GF Forsikring.
 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

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

og stemmeret på klubbens generalforsamling. GF Forsikringsklub SEAS-NVE klubbestyrelse bakker op 
om beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.
§§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.
Bilag A: Forslag til vedtægtsændringer

b. Forslag til øvrige ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia.
Bilag B: Forslag til vedtægtsændringer

5. Fastsættelse af klubkontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.

Efter tur af afgår John Henriksen modtager genvalg
7. Valg af kontaktperson.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Læs mere…
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Bilskaderegnskab for GF Forsikringsklub SEAS-NVE 2019

Total indtjent præmie inkl. afgift 1.549.171
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -125.476
Administration og reassurance -552.678 -678.154
Til rådighed til skader 871.017
Ansvarsskader -131.383
Kaskoskader (skader på egen bil) -635.663
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -15.492
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -115.573 -898.111
Dækket af fællesassurance 49.829

22.735
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 14.066
Reassurance regulering 2013 27.724
Reassurance regulering 2014 7.915
Reassurance regulering 2015 20.816
Reassurance regulering 2016 26.400
Reassurance regulering 2017 0
Regulering af skader for 2017 1.825
Regulering af skader for 2018 -36.922 61.824

Overført til skadereserver -68.197
16.362

Overskud på ansvarsafgift for 2019 0
Resultat for 2019 16.362

-16.362
Samlet resultat for 2019 0

SKADEREGNSKAB for 2019

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

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.


