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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 Skive og Omegn. 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 Skive og Omegn indkalder til ordinær generalforsamling, 
Hotel Strandtangen, Havnen Skive. 

Onsdag d. 25.03.2020 kl. 19.30

Forslag skal stilles senest 15. januar, og det er derfor ikke muligt at stille forslag til den ordinære 
generalforsamling i 2020. 

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontor.

Reserver aftenen – mød op!

Af hensyn til traktementet, bedes du tilmelde dig generalforsamlingen til klubben  
senest onsdag d. 18. marts 2020 på telefon: 97 51 12 50 eller på mail: gfskive@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret årsrapport

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
•  Bestyrelsen foreslår:

Ændring af vedtægter vedr. nyt medlemsbegreb samt ajourføringer af formalia

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

  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 
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Mød op til generalforsamlingen 

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 Skive og Omegns klubbestyrelse bakker op om 
 beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

5. Fastsættelse af klubkontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Bestyrelsen Jan Holm, Henning Kristensen og Svend Aage Pedersen
Bestyrelses suppleanter: Kim Jepsen og Bo Heilskov

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Læs mere…



Bilskaderegnskab for GF Skive og Omegn 2019

Total Indtjent Præmie inkl. afgift 22.394.537 
Ansvarsafgift -1.994.040
Administrations & reassurancebidr. -7.205.455 -9.199.495 
Til rådighed til skader  13.195.042 

Ansvarsskader -2.062.008 
Kaskoskader -7.281.470 
Beregnet Skadesudvikling (IBNR)  -223.945 
Andre udgifter (Taksator, SOS mv.) -1.608.248 -11.175.671
Dækket af fællesassurance 724.452 

2.743.823 

Regulering af skader tidligere år 1.771.068 

Overført til skadesreserver -83.874
Nettounderskud på ansvarsafgift for 2019 -0

Samlet resultat for 2019 4.431.017 

Ansvarsafgift i.h.t. lov om afgift af ansvarsfors. -236.520

Samlet resultat for 2018 4.194.497 

Resultatet svarer til et overskud på 18,73 % af den præmie hvert 
medlem har betalt.  

Klubbens skadesreserver udgør herefter 3.534.271 kr. 

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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