
Side 1 af 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUSIONSPLAN 
 

Påtænkt fusion 
mellem 

GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A. 
og 

Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A.



Side 2 af 6 
 

 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
1. DEN PLANLAGTE FUSION ........................................................................................ 3 

2. NAVNE OG BINAVNE ................................................................................................ 3 

3. AKTIVER OG FORPLIGTELSER ................................................................................ 3 

4. VEDERLAG .............................................................................................................. 4 

5. INDSKUD .................................................................................................................. 4 

6. FUSIONSDATO .......................................................................................................... 4 

7. MEDLEMMER .......................................................................................................... 4 

8. VEDTÆGTSÆNDRINGER .......................................................................................... 4 

9. SÆRLIGE RETTIGHEDER OG FORDELE ................................................................... 5 



Side 3 af 6 
 

Fusionsplan  
 
Bestyrelserne i 
 
 

Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A  
Brabrandvej 20 
2610 Rødovre 
Cvr. nr.: 19 37 57 49 
 
Og 
 
GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A  
Lavendelhaven 37 st. t.h. 
2830 Virum  
Cvr nr. 73 20 87 18 
 
 

Har udarbejdet følgende fælles fusionsplan med udgangspunkt i § 237 i selskabsloven. 
 
 

1. Den planlagte fusion 

Der planlægges en fusion mellem følgende foreninger med begrænset ansvar Forsikringsklubben for 

Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A. som den fortsættende forening og GF-

Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A som den ophørende forening. 

Baggrunden for fusionen er et ønske om fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt serviceniveau 

samt sikre et stabilt niveau for overskudsdeling.   

Under henvisning til selskabslovens § 237 kan det oplyses, at følgende vilkår skal gælde for fusionen: 

 

2. Navne og binavne 

Efter fusionen vil den fortsættende forening anvende navnet GF FORSVARET.  Der skal ikke optages 

nye binavne.  

 

3. Aktiver og forpligtelser 

I konsekvens af den påtænkte fusions gennemførelse vil den ophørende forening, GF-Forsikringsklub 

Forsvaret F.M.B.A., ophøre med at eksistere, og alle foreningens aktiver og forpligtelser, herunder 

eventuelle eventualforpligtelser, i foreningen vil som helhed blive overdraget til den fortsættende 

forening Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A. 

(universalsuccession). 
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4. Vederlag 

Da der er tale om en fusion mellem to erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar ydes ikke 

noget vederlag.  

Medlemmer der udtræder i forbindelse med fusionen vederlægges ikke.  

 

 

5. Indskud 

Der sker ingen udligning af indskud i forbindelse med fusionen.  

Alle medlemmer har indbetalt et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. Udtræder et medlem af foreningen, 

tilbagebetales indskud efter anmodning. 

 

 

6. Fusionsdato 

Fusionen har regnskabsmæssig virkningsdato den 1. januar 2020, på hvilket tidspunkt de overdragne 

aktiver og forpligtelser regnskabsmæssigt anses for overgået til den fortsættende forening, 

Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A.  
 

7. Medlemmer 

Alle medlemmer af den ophørende forening, GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A., skal fremadrettet 

være medlemmer i den fortsættende forening, Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under 

Forsvarsministeriet F.M.B.A.  

 

Medlemmerne i den ophørende forening, GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A, indtræder på lige 

vilkår, som medlemmerne af den fortsættende forening, Forsikringsklubben for Officerer og Civilt 

ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A.  

 

 

8. Vedtægtsændringer 

Vedtægterne for den fortsættende forening, Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under 

Forsvarsministeriet F.M.B.A., ændres i forbindelse med fusionen med foreningen, GF – Forsikringsklub 

Forsvaret F.M.B.A.  
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§ 1 Navn får følgende ordlyd:

”Klubbens navn er GF Forsvaret F.M.B.A.”

§ 3 Medlemskab får følgende ordlyd:

”Som medlem kan optages alle bilejere og faste brugere, som er eller har været ansat i Forsvaret og

Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder herunder Redningsberedskabet,

Kadetter ved officersskolerne, Reserveofficerer under Hovedorganisationen for personel af Reser-ven i

Danmark (HPRD), derudover de pågældendes ægtefæller og børn, hvis de 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.”

I forlængelse af § 12 indsættes en ny bestemmelse § 12 A, som får følgende ordlyd: 

§ 12 A Bestyrelses sammensætning

”I forbindelse med fusionen med Klub 121 GF – Forsikringsklub Forsvaret har bestyrelsen i GF –

Forsikringsklub Forsvaret udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen i GF Forsvaret F.M.B.A. 

Bestyrelsen vil da i en periode på 2 år, bestå af i alt 6 bestyrelsesmedlemmer, indtil den ordinære 

generalforsamling i 2022 – hvorefter den reduceres til 5 bestyrelsesmedlemmer.

Ved generalforsamlingen 2022, vil alle 5 bestyrelsesposter være på valg, således vælges 3 

bestyrelsesposter for en 2-årig periode og 2 poster for en 1-årig periode.

Dette tillæg §12A, til vedtægternes §12, udgår ved GF FORSVARET ordinære generalforsamling i 

2022.”

Vedtægterne er vedlagt i deres fulde længde. 

9. Særlige rettigheder og fordele

Der findes ikke i den ophørende forening, GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A., medlemmer eller

kreditorer med særlige rettigheder.

Der tillægges ikke i forbindelse med fusionen medlemmer eller andre, inklusive bestyrelse og direktion, 

særlige rettigheder eller fordele i den fortsættende forening, GF Forsvaret F.M.B.A.  
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