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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 Forsikringsklubben Brüel og Kjær. 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 for 
GF Forsikringsklubben Brüel & Kjær 2020 indkaldes hermed

Onsdag d. 1 April KL. 16.00 i kantinen på Brüel & Kjær

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen. En opdateret dagsorden offentliggøres på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Tilmelding på telefon til bestyrelsen senest d. 23 marts 2020.
Efter generalforsamlingen vil der som sædvanligt være et mindre traktement.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning – herunder forelæggelse af nyt medlemsbegreb
3. Forelæggelse af klubbens regnskab
4. Forslag

a. fra bestyrelsen - Vedtægtsændringer i forhold til nyt medlemsbegreb, se bilag A
 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 Forsikringsklubben Brüel & Kjærs klubbestyrelse bakker
op om beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.
§§ 3, 4, 5 og 11 træder i kraft 1 Januar 2021. Indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.
b. fra bestyrelsen – Øvrige vedtægtsændringer, se bilag B

5. Fastsættelse af klubkontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Bilag A - Forslag til vedtægtsændringer 
som følge af nyt medlemsbegreb
Fra.
§ 2 Formål
Klubbens formål er at formidle forsikringer og
andre tjenesteydelser for medlemmerne samt
varetage disses interesser over for forsikringssel-
skabet GF Forsikring A/S (GF), hvor medlemmerne
har deres motorkøretøjer og øvrige forsikringer
tegnet.

Til.
§ 2 Formål
Klubbens formål er at formidle forsikringer i
henhold til lov om forsikringsformidling samt
varetage medlemmernes interesser i forsikringssel-
skabet GF Forsikring A/S (GF), hvor medlemmerne er
forsikret.

Formålet søges gennemført ved:
- at styrke og udvikle medlemmernes indflydelse
som forsikringstagere i GF Forsikring.

-  at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og
servicemæssige fordele for medlemmerne.

-  at samle medlemmerne til medlemsmøder og
passende aktiviteter.

-  at drive erhvervsmæssig virksomhed,
som støtter foreningens formål.

Fra.
§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle ejere eller faste
brugere af et motorkøretøj ansat hos, pensioneret
fra eller med anden tilknytning til Brüel & Kjær,
såfremt de opfylder GF ś betingelser for at blive
forsikret. Såfremt særlige forhold taler herfor, kan
bestyrelsen dog dispensere fra disse regler.

Til.
§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages forsikringstagere
over 18 år ansat hos, pensioneret fra eller med
anden tilknytning til Brüel & Kjær, såfremt de i
øvrigt opfylder GF ś betingelser for at blive
forsikret.

Hvis der er to eller flere forsikringstagere på 
samme police, optages den forsikringstager, der 
har tegnet policen, som medlem i klubben (første 
forsikringstager på policen).  

Såfremt særlige forhold taler herfor, kan bestyrel-
sen dog dispensere fra disse regler.

Fra.
§ 4 Ophævelse af medlemskab
Efter enhver anmeldt skade er klubbens bestyrelse,
efter samråd med GF, i indtil 14 dage efter erstat-
ningens betaling eller afvisning af anmeldelsen,
berettiget til at skærpe selvrisikobetingelserne
eller ophæve medlemskabet med 14 dages varsel.

Det samme gør sig gældende, hvis et medlem ikke 
holder sig love og vedtægter efterretteligt.

Til.
§ 4 Ophævelse af medlemskab
Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt
hvor forsikringstageren ikke længere har policer i
kraft, uanset om dette skyldes medlemmets
opsigelse af forsikringen/forsikringerne eller GF`s
opsigelse af forsikringen/forsikringerne.

Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt 
medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller 
generalforsamlingens beslutning eller foreningens 
vedtægter.

Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsige et 
medlem, som handler til skade for foreningen.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Fra.
§ 5 Indskud
Medlemmer betaler et indskud på kr. 100,- pr.
forsikret motorkøretøj. Indskud forrentes ikke.
Udtræder et medlem af klubben tilbagebetales
indskuddet mod aflevering af kvittering.

Har et medlem ikke inden tre år efter datoen for 
medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling 
af indskud, tilfalder det klubben. Der kan mod-
regnes for eventuel restance til klubben eller GF.

Klubben køber aktier i GF Forsikring a/s. Aktierne 
tilhører  klubben.

Til.
§ 5 Indskud
Medlemmer der optages før 1/5  2020 betaler et
indskud på kr. 100,- pr. forsikret motorkøretøj.
Udtræder et medlem af klubben inden 1/1  2021
tilbagebetales indskud efter anmodning.

Har det udtrådte medlem ikke inden tre år efter 
datoen for medlemskabets ophør anmodet om 
tilbagebetaling af indskud, tilfalder det klubben. 
Der kan modregnes for eventuel restance til 
klubben.

Opkrævning af medlemsindskud bortfalder med 
virkning fra 1/5  2020.

Medlemmer der har betalt indskud og med policer i 
kraft 1/1  2021, vil få tilbagebetalt indskud fra 
klubben. 

Fra.
§ 11 Afstemning på generalforsamlingen
De på generalforsamlingen behandlede anliggen-
der afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre
denne vedtægt bestemmer noget andet. Medlem-
merne har en stemme for hver bilforsikring de har i
klubben.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på 
dagsordenen og ændringsforslag hertil. Over det 
på generalforsamlingen passerede føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten og 
bestyrelsens formand.

Til.
§ 11 Afstemning på generalforsamlingen
De på generalforsamlingen behandlede anliggen-
der afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre
denne vedtægt bestemmer noget andet. Stemme-
berettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer med policer i kraft.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på 
dagsordenen og ændringsforslag hertil. Over det 
på generalforsamlingen passerede føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten og 
bestyrelsens formand.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Bilag B - Forslag til øvrige vedtægtsændringer
Fra.
§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er GF Forsikringsklubben Brüel & 
Kjær F.M.B.A. Dens hjemsted er den til enhver tid 
værende formands private adresse.

Til.
§ 1 Navn 
Klubbens navn er GF Forsikringsklubben Brüel &
Kjær F.M.B.A.

Fra.
§ 7 Kontingent
Til dækning af klubbens udgifter opkræves et
mindre årskontingent, der fastsættes på klubbens
generalforsamling. Kontingentet opkræves normalt
af GF på klubbens vegne i forbindelse med bilfor-
nyelses opkrævningen pr. 1. januar.

Til.
§ 7 Kontingent
Til dækning af klubbens udgifter opkræves et
kontingent, der fastsættes på klubbens generalfor-
samling.

Fra.
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndig-
hed. Generalforsamlingen indkaldes med mindst  14
dages varsel ved E-boks, via klubbens hjemmeside
(www.gfforsikring.dk/gfbk) eller brev til medlem-
merne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for
generalforsamling og mindst en kort angivelse af
de forslag, der skal behandles. Forslag om ved-
tægtsændringer og om ophævelsen af klubben skal
dog medsendes  i deres helhed.

Til.
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndig-
hed. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14
dages varsel og skal indeholde dagsorden for
generalforsamling og en angivelse af de forslag,
der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer
og om ophævelsen af klubben skal dog medsendes
i deres helhed.

Indkaldelse til generalforsamling sker blandt andet 
via klubbens hjemmeside og/eller med direkte 
advisering til medlemmer f.eks. via MitGF, e-mail, 
e-Boks eller andre medier.

Fra.
§ 9 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
15 April. Dagsordenen skal mindst

indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af klubbens regnskab

4. Forslag

5. Fastsættelse af klubkontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage fer generalforsamlingen

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Til.
§ 9 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
15 April. Dagsordenen skal mindst indeholde
følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved  formanden

3.  Forelæggelse af klubbens årsregnskab til
godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. Fastsættelse af klubkontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
10 dage før generalforsamlingen. En opdateret 
dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens 
hjemmeside senest 7 dage før afholdelse af 
generalforsamling.

Fra.
§ 12 Valg af bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på tre medlemmer,
som vælges på generalforsamlingen for tre år ad
gangen. Et medlem er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand og sekretær.

Ud over de tre bestyrelsesmedlemmer vælges to 
suppleanter. En suppleant er på valg hvert år.

Til.
§ 12 Valg af bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på tre medlemmer,
som vælges på generalforsamlingen for tre år ad
gangen. Et medlem er på valg hvert 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 selv med formand, 
næstformand og sekretær.

Ud over de tre bestyrelsesmedlemmer vælges to 
suppleanter. En suppleant er på valg hvert år.

Fra.
§ 13  Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen har, under ansvar over for generalfor-
samlingen, den daglige ledelse af klubbens
anliggender.

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt 
når mindst et medlem fremsætter  begæring herom 
med angivelse af forhandlingsemne. Møderne 
indkaldes af formanden.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en 
protokol,  der underskrives af samtlige tilstedevæ-
rende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af 
medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med 
almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Til.
§ 13  Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen har, under ansvar over for generalfor-
samlingen, den daglige ledelse af klubbens
anliggender.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden 
nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt 
når mindst et bestyrelsesmedlem fremsætter  
begæring herom med angivelse af forhandlings-
emne. Møderne indkaldes af formanden.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en 
protokol,  der underskrives af samtlige tilstedevæ-
rende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af 
medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med 
almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Fra.
§ 16 Økonomi
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen og revisoren påser, at klubbens midler 
er anbragt på en betryggende og til fremme af 
klubbens virksomhed tjenlig måde.

Til.
§ 16 Økonomi
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31.
december.

Bestyrelsen og revisoren påser, at klubbens midler 
er anbragt på en betryggende måde.

Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne 
være anbragt på følgende måde: I værdipapirer 
udstedt af anerkendte danske finansielle institutio-
ner, indskud i danske banker eller sparekasser, i fast 
ejendom, hvori klubben har eller påtænker at have 
klubkontor, samt i øvrigt efter bestyrelsens beslut-
ning i aktier eller på anden betryggende måde.

Fra.
§ 19 Opløsning af klubben
Beslutning om opløsning af klubben træffes efter
de for vedtægtsændringer fastsatte regler.
Forslaget om opløsning skal angive hvem klubbens
formue skal tilfalde.

Opløsningen varetages af en eller flere på general-
forsamlingen valgte likvidatorer, der  skal påse, at 
klubbens aktiver realiseres 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 likvidations-
regnskabet, hvorefter udlodning af formuen finder 
sted. Når dette er sket, er klubben opløst.

Til.
§ 19 Opløsning af klubben
Beslutning om opløsning af klubben træffes hvis ¾
af klubbens medlemmer er tilstede på generalfor-
samlingen 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 medlemmerne ikke tilstede på generalfor-
samlingen, men stemmer ¾ af de på generalforsam-
lingen repræsenterede for forslaget, 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 skal afholdes senest 6 uger efter. 
Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt.

Opløsningen varetages af en eller flere på general-
forsamlingen valgte likvidatorer, der  skal påse, at 
klubbens aktiver realiseres 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 likvidations-
regnskabet, hvorefter udlodning af formuen finder 
sted. Når dette er sket, er klubben opløst.


