
 
 

Generalforsamling i GF – Forsikringsklub Forsvaret d. 2. april 2020 
Bilag D – forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb. 

 

Bestyrelsen indstiller, at vedtægter for GF Forsikringsklubben Forsvaret F.M.B.A. version april 

2018, ændres i overensstemmelse med nedenstående:  

 

Fra 

§ 2 Formål 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, 

hvor medlemmernes biler er forsikrede samt formidle forsikringer i henhold til lov om 

Forsikringsformidling. 

 

Ændres pr. 2/4 2020 til: 

§ 2 Formål 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, 

hvor medlemmerne er forsikret samt formidle forsikringer i henhold til lov om 

Forsikringsformidling. 

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 Medlemsskab 

Som medlemmer kan optages enhver person, som er eller har været beskæftiget i Forsvaret, og som 

er kendt som en besindig bilist i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret.  

Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler.  

Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring. 

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 3 Medlemskab 

Som medlem kan optages forsikringstagere over 18 år, som er eller har været beskæftiget i Forsvaret, 

og som i øvrigt opfylder GFs 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 derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 
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Fra 

§ 4 Ophævelse af medlemskab 

Medlemskabet af klubben ophører samtidig med bilforsikringens ophør, uanset dette skyldes 

medlemmets opsigelse af forsikringen eller GF’s opsigelse af forsikringen, hvortil medlemskabet er 

tilknyttet. 

Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller 

generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter. 

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

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 4 Ophævelse af medlemskab 

Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor forsikringstageren ikke længere har policer 

i kraft, uanset 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 beslutninger samt foreningens vedtægter. 

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

 

 

Fra 

§ 5 Indskud 

Ved indmeldelse erlægges et indskud på kr. 100,- pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke.  

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

Udtræder et medlem af klubben, tilbagebetales indskud efter anmodning. Tilbagebetalingen (minus 

forsendelsesomkostninger) sker pr. 1. Juli, året efter at forsikringen er ophørt. Har et medlem ikke 

inden 3 år efter medlemsskabets ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud tilfalder beløbet 

klubben.  

 

Ændres pr. 2/4-2020 til: 

§ 5 Indskud 

Medlemmer, der optages før 1/5 2020 betaler et indskud på kr. 100 pr. forsikret bil 

Udtræder et medlem af klubben inden 1/1 2021, tilbagebetales indskud efter anmodning. Har et 

udtrådt medlem ikke inden 3 år efter medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud, 

tilfalder dette 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 generalforsamling 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, med mindre denne 

vedtægt bestemmer andet. 
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Medlemmerne har én stemme pr. bilforsikring, de har i klubben. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog 

maksimalt med 3 stemmer. 

Der kan kun stemmes om forslag, der er indsendt rettidigt samt ændringsforslag hertil. 

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol (referat). 

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 11. Afstemning på generalforsamling 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne vedtægt 

bestemmer andet. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af klubben med policer i kraft. Der 

kan stemmes ved fuldmagt, dog maksimalt med 3 stemmer. 

Der kan kun stemmes om forslag, der er indsendt rettidigt samt ændringsforslag hertil. 

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol (referat), der underskrives af dirigenten 

og klubformanden. 

 

 

 

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 Forsikringsklub Forsvarets 

klubbestyrelse bakker op om beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens 

generalforsamling. 

  


