
 

Forslag til ændring af klubvedtægter vedrørende nyt medlemsbegreb pr. 1. 

januar 2021 samt generelle ajourføringer vedrørende formalia 
§§ 3, 4, 7 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser. De 

øvrige vedtægtsændringer træder i kraft ved vedtagelse. 

§ 1 Navn og hjemsted 

Fra 

§ 1 Navn og hjemsted 

Til 

§ 1 Navn 

 

§ 2 Formål 

Fra 

Klubbens formål er at formidle forsikringer og andre tjenesteydelser for medlemmerne, samt at 

varetage disses interesser overfor forsikringsselskabet GF Forsikring a/s (GF), hvor medlemmernes 

biler er forsikrede. 

Til 

Klubbens formål er at formidle forsikringer i henhold til Lov om forsikringsformidling og andre 

tjenesteydelser for medlemmerne, samt at varetage disses interesser i forsikringsselskabet GF 

Forsikring a/s, hvor medlemmerne er forsikret. Klubbens formål er endvidere at styrke klubbens 

indflydelse på GF Forsikring a/s ved at klubben er forpligtiget til at købe aktier i GF Forsikring A/S 

svarende til medlemsantallet. Aktierne tilhører klubben. 

 

§ 3 Medlemskab 

Fra 

Som medlemmer kan optages alle ejere eller faste brugere af en bil, bosiddende på Fyn og 

omkringliggende øer, omhandlende et antal postnumre, der er nærmere aftalt mellem klubben og 

GF, såfremt de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret. Såfremt særlige forhold taler 

derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 

Til 



 
Som medlemmer kan optages forsikringstagere over 18 år, bosiddende på Fyn og omkringliggende 

øer, samt i postnumre, der er nærmere aftalt mellem klubben og GF Forsikring a/s, og såfremt de i 

øvrigt opfylder GF Forsikring a/s betingelser for at blive forsikret. Såfremt særlige forhold taler 

derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 

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). 

 

§ 4 Ophævelse af medlemskab 

Fra 

Efter enhver anmeldt skade er klubbens bestyrelse, efter samråd med GF i indtil 14 dage efter 

erstatningens betaling eller afvisning af anmeldelsen berettiget til at skærpe 

selvrisikobetingelserne eller ophæve medlemskabet med 14 dages varsel. 

Det samme gælder, hvis et medlem på anden måde ikke holder sig love og vedtægter 

efterrettelige. 

Til 

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

kraft, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/forsikringerne eller GF Forsikring 

a/s opsigelse af forsikringen/forsikringerne.  

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

generalforsamlingens beslutning samt foreningens vedtægter. 

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

 

§ 5 Indskud  

Fra 

Medlemmerne betaler et indskud på 100 kr. 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. 

Har et afgået medlem ikke inden 5 år efter datoen for medlems- 



 
skabets ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud, tilfalder 

det klubben. Der kan modregnes for eventuel restance til klubben eller GF. 

Til 

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

medlem af klubben inden 1/1/2021, tilbagebetales indskud efter anmodning. Har det udtrådte 

medlem ikke inden 3 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. 

 

§ 7 Kontingent 

Fra 

Til dækning af klubbens drift opkræves der et mindre årskontingent, der fastsættes af 

generalforsamlingen. Kontingentet opkræves normalt af GF på klubbens vegne i forbindelse med 

bilpræmieopkrævningen pr. 1. januar. 

Til 

Til dækning af klubbens drift opkræves der et mindre kontingent, der fastsættes af 

generalforsamlingen. 

 

§ 8 Generalforsamling 

Fra 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte advisering til 

medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og mindst en 

kort angivelse af de forslag, der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer og om ophævelse 

af klubben skal dog medsendes i deres helhed. 



 
Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal 

behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, tillige det af bestyrelsen og en 

eventuel ansat forretningsfører underskrevne årsrapport med revisorens påtegning. 

Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Såfremt 

der ikke er ansat en forretningsfører, men dennes hverv udøves af formanden, fastsættes dennes 

aflønning ikke af generalforsamlingen, men efter reglerne for en forretningsfører. 

Til 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte advisering til 

medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og mindst en 

kort angivelse af de forslag, der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer og om ophævelse 

af klubben skal dog medsendes i deres helhed, eller gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside 

mindst 14 dage før generalforsamlingen. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via klubbens hjemmeside og med direkte advisering til 

medlemmet f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre medier. Samtidig med indkaldelsen 

fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og for så vidt angår 

den ordinære generalforsamling, tillige den af bestyrelsen og ansatte forretningsfører 

underskrevne årsrapport med revisorens påtegning. 

Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Fra 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport. 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5. Fastsættelse af klubkontingent. 



 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af revisorer. 

8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 

hænde senest den 1. februar. 

Til 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport. 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5. Fastsættelse af klubkontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af revisorer. 

8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 

hænde senest den 1. februar. 

 

§ 11 Afstemning på generalforsamling 

Fra 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med 

mindre denne vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har en stemme pr. 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 af 

bestyrelsens formand. 



 
Til 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, 

medmindre denne vedtægt bestemmer andet. Stemmeberettigede er alle medlemmer. Hvert 

medlem har én stemme uanset antal policer. 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 af 

bestyrelsens formand. 


