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Fusionsredegørelse 
 

I forbindelse med forslag om fusion mellem  
 
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 bestyrelserne i de deltagende foreninger Forsikringsklubben for  Officerer og Civilt ansatte 
under Forsvarsministeriet F.M.B.A. og GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A. i fællesskab 
udarbejdet følgende fusionsredegørelse for foreningernes deltagelse i fusionen. 
 

 

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. I forbindelse med 
fusionen ændrer den fortsættende forening navn til GF FORSVARET. 
De fusionerende foreninger planlægger at fusionere med regnskabsmæssig virkning fra den 1. 
januar 2020. 
 
Baggrunden for fusionen er et ønske om fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt 
serviceniveau, samt at opnå et øget medlemstal, og ved derigennem, at sikre et stabilt niveau for 
overskudsdeling.   
 
Som led i den planlagte fusion vil den ophørende forening GF-Forsikringsklub Forsvaret 
F.M.B.A. ophøre med at eksistere. Medlemmerne i den ophørende forening vil blive medlem i 
den fortsættende forening. Da der er tale om en fusion mellem to erhvervsdrivende foreninger 
med begrænset ansvar ydes ikke noget vederlag. 
 
 
2. Begrundelse for fusionen 

 
Formålet med den planlagte fusion er et ønske om fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt 
serviceniveau, samt sikre at tilbyde medlemmerne bedre fordele, med et stabilt niveau for 
overskudsdeling.  
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Med den øgede konkurrence på forsikringsmarkedet bliver det stadig vanskeligere for små 
forsikringsklubber at kunne tilbyde et stabilt niveau for overskudsdeling til medlemmerne.  
 
Klubbernes tegningsområder, indenfor forsvaret og de herunder relaterede områder, 
sammenlægges og giver derved en enklere og mere overskuelig indplacering i én klub. Med et for 
målgruppen således mere entydigt samhørigheds- og tilhørsforhold, vil sammenlægningen bedre 
kunne udnytte eksisterende samt fremtidige lokal aftaler indenfor tegningsområderne, nyde godt 
af den synergieffekt der gerne skulle opstå herved, med en bedre og mere målrettet markedsføring 
til følge. 
 
Det har ved fusionsplanlægningen været afgørende for bestyrelserne i de to klubber at 
medlemmernes interesser fortsat varetages på bedste måde. Således er det vurderet og fundet 
bedst at der gennemføres en fusion mellem GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A. og 
Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet. F.M.B.A. 
 
I den fortsættende forening Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under 
Forsvarsministeriet F.M.B.A. er en frivillig transportordning, som medlemmerne af den 
ophørende forening GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A. vil blive tilbudt at deltage i efter 
fusionens gennemførelse. 
De nuværende medlemmer fra den ophørende klub GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A. 
deltager fra 2020 i samme skadegruppe som de øvrige medlemmer i den fortsættende forening 
Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet F.M.B.A.  
 

 
3. Vederlag 

 
Da der er tale om en fusion mellem to erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar ydes 
ikke noget vederlag. Bestyrelsesmedlemmer der udtræder i forbindelse med fusionen vederlægges 
ikke. 
 
 
4. Erklæringer 

 
Der er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) i 
henhold til selskabslovens § 242.  
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