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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 Fyn. 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.

GF Fyn indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling på:

Odin Havnepark - Lokale Neptun (bagerst i parken)

Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18:00

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontorer samtidig med indkaldelsen. 
Klubben er vært ved et mindre traktement til dem, der møder frem.

Af hensyn til planlægningen bedes du melde dig til senest tirsdag den 24. marts 2020 direkte på  
via Konference Manager her, alternativt på www.gffyn.dk, til klubkontoret på tlf. 66 17 88 17  
eller på gf-fyn@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 
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Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a.  Forslag til ændring af klubvedtægter vedrørende nyt medlemsbegreb pr. 1. januar 2021 samt

generelle ajourføringer vedrørende formalia, herunder bl.a.

Formål, medlemskab og indskud.

Der sker ændring af §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 11 jævnfør vedlagte bilag.

Ændringerne skal ske efter vedtægternes § 18: Ændring af klubbens vedtægter. 
 (§§ 3, 4, 7 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser).

5. Fastlæggelse af klubkontingent

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Henrik Præstegaard

Poul Leineweber
Claus Tolstrup

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele,  autohjælpsbestemmelser, åbningstider og 
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.
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Nyt medlemsbegreb

Gennem GF Fyn er GF Forsikring ejet af medlemmerne. 

Men i dag er det ikke alle forsikringstagere, som er 
medlemmer.

GF Fyn bygger på et enkelt princip om overskudsde-
ling til medlemmerne. Jo færre skader, jo lavere 
priser. Det, der ikke bruges på skader og nødvendig 
administration, tilbagebetales til den enkelte 
forsikringstager. 

Sådan har det været i mere end 50 år. Det var også 
sådan ”Dansk Auto Gruppeforsikring” startede 
tilbage i 1960 – erne, og som navnet siger, var det 
fra starten baseret på bilforsikringer. 

Men meget hurtigt efter starten kunne GF Fyn 
tilbyde andre af de gængse forsikringer. Men i de 
første 50 år var det stadig kun på bilforsikringen, at 
der var overskudsdeling. Det var derfor fortsat kun 
forsikringstagere med bilforsikring, som havde 
medlemskab af GF Fyn og derigennem medindfly-
delse på GF Forsikring.

Men for 4 år siden indførte vi så også overskudsdeling 
på alle de andre forsikringer. Det er derfor naturligt, 
at vi også indfører medlemskab for alle forsikringsta-
gere, selv om man ikke har bilen forsikret hos GF Fyn.

Formålet med at udvide medlemsbegrebet er også, 
at sikre et bredt ejerskab af GF Fyn og GF Forsikring 
i fremtiden.

GF Fyn har i samarbejde med de øvrige GF klubber i 
næsten 2 år arbejdet med spørgsmålet om at 
medlemsbegrebet bør udvides. Vi må sørge for, at 
alle GF-forsikrede har de samme muligheder. Derfor 
har der været nedsat en udviklingsgruppe, til at 
kulegrave problematikken. Der har været holdt 
møder rundt om i landet, og efter mange drøftelser, 
er der enighed blandt alle GF klubberne om, at vi vil 
udvide medlemsbegrebet.

Det er bare ikke nok, at GF klubbernes bestyrel-
serne er enige om, at det er en god ide. Netop fordi 

vi er et stort demokratisk fællesskab, skal medlem-
merne være med til at bestemme, når der sker store 
ændringer. Derfor er der foreslået vedtægts-
ændringer på alle klubbers generalforsamlinger i 
dette forår. Vi håber at alle nuværende medlemmer 
også synes, vi skal sikre medlemskab for alle 
GF-forsikrede.

Nogle af drøftelserne er gået på, hvordan klub-
berne skal håndtere det beløb på 100 kr. som alle 
har indbetalt ved tegningen af deres bilforsikring. 
Det er blevet besluttet, at de 100 kr. betales tilbage 
til alle ikraftværende bilforsikringer den 1. januar 
2021, som en nedsættelse af præmien.

Grunden til dette er, at der fremover ikke skal 
betales indskud i forbindelse med tegning af 
forsikringer i GF, og med tilbagebetalingen stilles 
alle medlemmer ens.

Der har i processen skullet tages stilling til rigtig 
mange spørgsmål, både af holdningsmæssig 
karakter og af juridisk karakter, og alle brikkerne er 
faldet på plads i selskabet med en vedtagelse på en 
ekstraordinær generalforsamling i slutningen af 
november 2019 i GF Forsikring.

Bestyrelsen i GF Fyn synes, det er en rigtig god ide, 
og vi anbefaler at medlemskabet udvides. 

Som sagt, skal der på GF klubbernes general-
forsamlinger ændres vedtægter, for at tanken om 
et udvidet medlemsbegreb kan blive til virkelighed 
i den enkelte klub. Derfor lægger bestyrelsen op til 
en drøftelse af alle de spørgsmål, der måtte blive 
stillet i den forbindelse, og dermed håber vi, at det 
nye medlemsbegreb bliver vedtaget på vores 
generalforsamling den 31. marts 2020.

Med venlig hilsen

GF Fyn

Knud Nielsen
bestyrelsesformand
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Mød op til generalforsamlingen 

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 forsikringssel-
skabet 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 Forsik-
ring 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 omkringlig-
gende 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 bestyrel-
sen dog dispensere fra disse regler.

Til
Som medlemmer kan optages alle 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 erstat-
ningens 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 klubbens 
vedtægter.

Bestyrelsen kan endvidere opsige et medlem, som 
handler til skade for klubben.
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§ 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
medlemsskabets 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. maj 2020 betaler et 
indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. Udtræder et 
medlem af klubben inden 1. januar 2021, tilbage-
betales indskud efter anmodning. Har det udtrådte 
medlem ikke inden 3 år efter datoen for medlem-
skabets 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. maj 2020. 

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

§ 7 Kontingent
Fra
Til dækning af klubbens drift opkræves der et
mindre årskontingent, der fastsættes af generalfor-
samlingen. Kontingentet opkræves normalt af GF på
klubbens vegne i forbindelse med bilpræmieop-
krævningen pr. 1. januar.

Til
Til dækning af klubbens drift opkræves der et 
mindre kontingent, der fastsættes af generalfor-
samlingen.

§ 8 Generalforsamling
Fra
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 
dages varsel ved direkte advisering til medlem-
merne. 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 medlem-
merne. 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 fremlæg-
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ges på klubbens kontorer de fuldstændige forslag, 
der skal behandles, og for så vidt angår den 
ordinære generalforsamling, tillige den af bestyrel-
sen 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 anliggen-
der 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 anliggen-
der afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre 
denne vedtægt bestemmer andet. Stemmeberet-
tigede 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.
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Ekstraordinær generalforsamling

Såfremt forslaget om ændring af klubvedtægterne til nyt medlemsbegreb pr. 1. januar 2021 samt generelle 
ajourføringer vedrørende formalia på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2020 ikke kan 
vedtages i henhold til §18 afholdes ekstraordinær generalforsamling for endelig behandling:

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 16.00
på GF Fyn, Overgade 34, Odense

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

a.  Forslag til ændring af klubvedtægter vedrørende nyt medlemsbegreb pr. 1. januar 2021 samt
generelle ajourføringer vedrørende formalia.

Der sker ændring af §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 11. jævnfør vedlagte bilag. 

(§§ 3, 4, 7 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser)

Godkendelsen skal ske efter vedtægternes § 18: Ændring af klubbens vedtægter. 

 Dette forslag kræver, at ¾ af de fremmødte stemmer er for forslaget, for at blive vedtaget. 
Se vedtægternes § 18.

3. Eventuelt.

Tilmelding til klubbens ekstraordinære generalforsamling må i henhold til generalforsamlingsbeslutning 
meddeles klubbens kontor senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne.

Knud Nielsen

Formand
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