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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 DPF's Autoforsikringsklub. 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.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DPF’s Autoforsikringsklub 
Der afholdes generalforsamling i DPF’s Auto Forsikringsklub 132 mandag den 30. marts 2020 kl. 11:30 

på adressen: Håndværkerbyen 55, 2670 Greve

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde 
senest 6 dage før generalforsamlingen. Således er sidste frist for indsendelse tirsdag d. 3. marts 2020. 
Forslag kan sendes til hapt@gfforsikring.dk.

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontor. Forslaget til vedtægtsændringer 
vil desuden blive offentliggjort på klubbens hjemmeside www.gfforsikring.dk/gf-pilot/details/

Af hensyn til arrangementet bedes man tilmelde sig senest torsdag d. 12. marts 2020 på  
mail hapt@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Klubbens virksomhed for året 2019.
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Ændring af klubvedtægter til nyt medlemsbegreb pr. 1. januar 2021 samt ajourføringer af formalia.
5. Fastsættelse af klubkontingent for år 2021.
6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

På valg: H.P. Tanderup – modtager genvalg.
Suppleant Pierre Tanderup – modtager genvalg

7. Valg af regnskabskyndig person
8. Eventuelt.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Bestyrelsens argument for det nye ”Medlemsbegreb”, som er vedtaget af alle klubber i GF, er:
Det nye medlemsbegreb sikrer uændret indflydelse og fordele for de trofaste medlemmer,  
der fravælger bilen af forskellige årsager.

Det er et helt naturligt næste skridt i vores (GF’s) udvikling fra 1960´erne. 

Fra bilforsikringer til alle gængse forsikringer.

Fra privatkunder til både privat- og erhvervskunder.

Fra overskudsdeling på bil til overskudsdeling på alle forsikringer.

Fremover skal der ikke indbetales et indskud.

Det nye medlemsbegreb har mange fordele:

Flere medlemmer giver et bredere lokalt ejerskab.

Samme rettigheder giver et stærkere lokalt fællesskab.

Du får adgang til flere medlemsfordele og arrangementer.

Din indflydelse og overskudsdeling fortsætter uændret.

Tidligere blev man medlem via et indskud og et medlemskontingent.

Fremover bliver man medlem via et evt. medlemskontingent alene.

For nuværende medlemmer gælder at indskud ( 100 kr. )tilbagebetales til disse pr. 1. januar 2021, 
hvis deres bil stadig er forsikret.

Det er en selvfølgelighed, for det stiller medlemmerne lige.

GF Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab.

Fra 2021 bliver alle kunder automatisk medlemmer.

Alle medlemmer har samme ret til indflydelse og fordele.

Læs mere…
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Bilskaderegnskab for DPF’s Auto Forsikringsklub 132 2019

Total indtjent præmie inkl. afgift 1.689.624
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -155.429
Administration og reassurance -595.575 -751.004
Til rådighed til skader 938.620
Ansvarsskader -194.234
Kaskoskader (skader på egen bil) -412.165
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -16.896
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -99.799 -723.094
Dækket af fællesassurance 53.697

269.223
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 17.246
Reassurance regulering 2013 29.876
Reassurance regulering 2014 8.530
Reassurance regulering 2015 22.432
Reassurance regulering 2016 28.450
Reassurance regulering 2017 0
Regulering af skader for 2017 15.977
Regulering af skader for 2018 31.757 154.268

Overført fra skadereserver 101.241
524.732

Overskud på ansvarsafgift for 2019 0
Resultat for 2019 524.732

-17.845
Samlet resultat for 2019 506.887

SKADEREGNSKAB for 2019

Ansvarsafgift i h.t. lov om afgift af ansvars-
forsikringer for motorkøretøjer mv. §3 stk. 3

Præmiereguleringen på 30,00% anvendes som fradrag i præmier for 2020, 
herunder også nytegnede policer.

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.


