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Fællessang
Dagen i dag – Mel.: Oppe på bjerget

Dagen i dag, er din min ven,
dagen i går, kommer aldrig igen.
Dagen er lige her og nu,
indholdet skaber du.
Fyld den med glæde, varme og tro
andre skal føle dagen er go´.
Hvor der er vilje er der vej,
nu er der brug for dig.
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v/ alle
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Bilskaderegnskab

Gennemsnit udbetalt 10,87% over de sidste 10 år
Skadereserver pr. 31.12.2019  kr. 5.555.611,98

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5,00 12,00 13,00 10,66 12,00 11,00 11,00 12,00 10,00 12,00



Bilskaderegnskab – fordeling af skader

Antal Total Antal Total
Anden kaskoskade 29 277.443 35 237.726
Bakning/vending 48 566.778 54 635.266
Glas 818 1.086.910 687 744.274
Glatfører 2 237.334 19 544.532
Hærværk 18 157.769 20 215.814
Ildsvåde 4 287.741 3 39.541
Køsammenstød 2 233.043 4 244.273
Nedstyrtende genstande 10 137.291 7 49.060
Parkeringsskade 103 948.886 74 650.897
Påkørsel af dyr 82 1.950.806 70 1.400.874
Påkørsel af parkeret bil 109 1.460.508 110 1.554.772
Påkørsel for- eller bagfra 70 2.279.563 74 5.752.392
Modpartskader 357 1.116.345 342 1.457.545
Skyldfordeling 25 299.156 26 210.211
Solouheld 258 3.918.322 233 3.985.823
Tyveri fra bil 36 299.417 25 157.319
Tyveri af bil 8 426.121 5 131.399
Vigepligt 42 1.770.953 62 2.437.323
Vognbaneskift 7 74.963 11 494.663
Åbning af dør 11 43.763 15 88.050
Svingning 11 421.885 9 232.254

2.050 17.994.997 1.885 21.264.008

2019 2018



Antal forsikringer pr. 31.12.19

Antal biler :9.194

Antal øvrige:26.240

Total:35.434



Porteføljeudvikling i kr.

Bilforsikring
Porteføljen pr. 31.12.2019 = 40.598.144 kr. 

Totalportefølje pr. 31.12.2019 = 107.396.255 kr. (2018 - 97.630.390 kr.) 

Årgang 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kr. 42.425.600 40.863.553 47.415.990 48.375.031 49.979.442 51.104.964 52.913.357 56.362.538 60.709.088 66.798.111



Tegning af forsikring fordelt over året

Årgang 2015 2016 2017 2018 2019
Januar 515 553 684 621 772
Februar 441 476 555 608 571
Marts 538 591 624 609 671
April 615 588 608 692 651
Maj 617 578 672 723 697
Juni 639 681 621 716 628
Juli 586 565 646 650 755
August 530 528 648 603 622
September 516 542 539 590 640
Oktober 553 544 609 551 658
November 493 528 589 609 631
December 464 518 588 511 649
Total 6507 6692 7383 7483 7945
Antal medarbejder 8 9 10 10 10
Pr. medarbejder 813,38 743,556 738,3 748,3 794,5

Tegning af forsikringer



Øvrige nyheder
Nye medarbejdere
Lykke Nejlund pr. 1.10.2019
Kristoffer Hansen pr. 1.1.2020

Autohjælpe er nedsat med kr. 20 til kr. 375 om året.
Parkeringsskade
Påkørsel af dyr
Bedst i test totalpakke.
Mitgf – medlemsfordele.
Skadeforbyggelse – indbrud eller påkørsel af dyr.
Robotter – rutinepræget arbejde.



Øvrige nyheder
Trustpilot – nr. 2 ud af 77 forsikringsselskaber.
Husforsikring for andet år i træk kåret som bedst i test af Forbrugerrådet 
Tænk Penge.
Ulykkesprodukt med nye dækninger.
Medarbejdertrivselsindeks 6,7 før 6,4.
GFFonden – projekter/trafiksikkerhed kan indstille til 
kontakt@gfforsikring.dk
Forsikringstjek.



I er vore 

Skaf et møde og få rabat på indboforsikringen

Vi vil rigtig gerne give dine venner, familie og bekendte muligheden for at blive lige så 
godt forsikret, som du selv er.

Hver gang du skaffer et møde til os, så giver vi som tak for din indsats en måneds gratis 
indboforsikring. 

Det eneste vi har brug for fra dig, er, at du udfylder skemaet, og når mødet er 
gennemført, så modregner vi rabatten på din næste opkrævning.

Du kan maksimalt få op til 6 måneders gratis indboforsikring.

Spar helt op til 50% på din indbo



Formandens beretning 2019

?
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Klubregnskab 2019
Resultatopgørelse

Note 2019 2018

Nettoindtægter 1 12.986.717 12.007.857
Udgifter til transporthjælp -2.209.081 -2.148.869

Bruttofortjeneste 10.777.636 9.858.988

Personaleomkostninger 2 -8.705.776 -8.094.118
Salgsomkostninger 3 -438.028 -390.533
Administrationsomkostninger 4 -242.802 -253.228
Lokaleomkostninger 5 -456.985 -432.524

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 934.045 688.585

Afskrivninger driftsmidler og inventar 6 -44.855 -64.078

Resultat før finansielle poster 889.190 624.507

Finansielle udgifter -15.093 -16.954

Årets resultat 874.097 607.553



Balance
Note 31/12 19 31/12 18

Aktiver

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:
Bygning Gl. Vardevej 15 4.600.000 4.600.000
Driftsmidler og inventar 6 104.661 149.516

Finansielle anlægsaktiver:
GF Medlemsselskab A/S 906.200 820.628
Investeringsbeviser 4.001.400 0

Anlægsaktiver i alt 9.612.261 5.570.144

Omsætningsaktiver
Periodeafgrænsningsposter 7 45.116 8.591
Likvide beholdninger 762.312 3.662.470

Omsætningsaktiver i alt 807.428 3.671.061

Aktiver i alt 10.419.689 9.241.205



Balance

Note 31/12 19 31/12 18

Passiver

Egenkapital 8 7.372.140 7.004.627

Gæld
Medlemsindskud 9 1.523.300 1.459.000
Forudmodtaget indtægter 10 686.248 701.933
Anden gæld 11 838.001 75.645

Kortfristet gæld i alt 3.047.549 2.236.578

Passiver i alt 10.419.689 9.241.205

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 12



Noter
Noter

2019 2018

1 Nettoindtægter
Medlemskontingent 670.794 678.292
Ekstra kontingent (transportordning) 2.372.064 2.230.367
Provision 5.142.431 4.590.689
Provision øvrige 51.315 37.339
Porteføljeprovision 2.842.525 2.768.415
Administrationstilskud 1.799.588 1.574.224
Øvrige indtægter (rykkergebyr m.v.) 0 20.531
Husleje 1. sal 108.000 108.000

Nettoindtægter i alt 12.986.717 12.007.857

2 Personaleomkostninger
Lønninger (minus refusion) 6.843.762 6.710.268
Regulering feriepenge forpligtelse 32.117 0
Bestyrelseshonorar 165.600 0
Lønsumafgift 1.248.431 1.017.694
Fortæring, ophold, uddannelse m.v. 193.807 142.521
Rejse- og kørselsgodtgørelse 222.059 223.635

Personaleomkostninger i alt 8.705.776 8.094.118



Noter
2019 2018

3 Salgsomkostninger
Gaver og blomster 11.931 7.976
Annoncer 417.506 374.558
Seniorklub 8.591 7.999

Salgsomkostninger i alt 438.028 390.533

4 Administrationsomkostninger
Kontorartikler 54.770 65.990
Tryksager 11.982 9.667
Porto 35.523 44.338
Telefon 29.765 12.683
Håndbøger, tidsskrifter og dagblade 9.597 9.446
Kontormaskiner 11.350 64.328
Leje af kopimaskine/service 24.991 4.008
Kaffemaskine 20.468 3.653
Honorar revisor, dirigent m.v. 23.000 23.938
Diverse 21.356 15.177

Administrationsomkostninger i alt 242.802 253.228



Noter

2019 2018

5 Lokaleomkostninger
Lokaleudgifter (Falck) 23.997 34.984
Ejendomsskatter og afgifter 55.601 52.290
Reparation og vedligeholdelse 105.466 81.884
Forsikringer 79.937 68.672
Forbrugsafgifter 67.836 59.078
Rengøring 124.148 135.616

Lokaleomkostninger i alt 456.985 432.524

6 Driftsmidler og inventar
Saldo primo 149.516 213.594
Tilgang i årets løb 0 0
Afgang i årets løb 0 0
Årets afskrivning -44.855 -64.078

Driftsmidler og inventar i alt 104.661 149.516



Noter

2019 2018
7 Periodeafgrænsningsposter
Seniorklub 9.135 8.591
Leasing kopimaskine 7.576 0
Ejendomsskat 28.405 0

Periodeafgrænsningsposter i alt 45.116 8.591

8 Egenkapital
Egenkapital primo 7.004.627 6.215.074
Feriepenge forpligtelse primo -697.884 0
Overført fra passive medlemmer 191.300 182.000
Overført af årets resultat 874.097 607.553

Egenkapital ultimo 7.372.140 7.004.627



Noter
2019 2018

9 Medlemsindskud
Aktive medlemmer:
Saldo primo 862.100 802.200
Tilgang i årets løb 273.000 266.800
Afgang i årets løb -17.400 -23.300
Overført til passive medlemmer -198.300 -183.600

Aktive medlemmer i alt 919.400 862.100

Passive medlemmer:
Saldo primo 596.900 595.300
Tilgang i årets løb 198.300 183.600
Afgang i årets løb -191.300 -182.000

Passive medlemmer i alt 603.900 596.900

Medlemsindskud i alt 1.523.300 1.459.000



Noter

2019 2018
10 Forudmodtaget indtægter 
Porteføljeprovision 686.248 701.933

Forudmodtaget indtægter i alt 686.248 701.933

11 Anden gæld
Skyldig A-skat m.v. 0 51.645
Feriepengeforpligtelse 730.001 0
Depositum 1. sal / forudbetalt husleje 108.000 24.000

Anden gæld i alt 838.001 75.645

12 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Ingen.



Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Til ledelsen i GF Sydvest.

Vi har revideret årsregnskabet for GF Sydvest for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 der omfatter resultatopgørelse,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af forsikringsklubben i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter i regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

● Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionbevis,
der er tiltrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl-
information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

● Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol.

● Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige
skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

● Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der 
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



● Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i interne kontrol, som vi identificerer 
under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.



I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, 
om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabs-
loven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet 
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelses-
beretningen.

Esbjerg, den 14. marts 2020
Revisionscentret 5R Esbjerg ApS 

Henning Jørgensen
Registreret revisor
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Side 32

Forslag til behandling



Forslag til behandling

Forslag fra klubbestyrelsen

a) Ændring af klubvedtægter til nyt 

medlemsbegreb 
pr. 1. januar 2021, herunder bl.a.

• Formål

• Medlemskab 

• Indskud 

b) Øvrige vedtægtsændringer, herunder 

bl.a.

• Kontingent

• Indkaldelse til generalforsamling

Forslag fra medlemmerne
a) > Klubformanden indsætter evt. øvrige forslag <



Nyt medlemsbegreb
sikrer uændret indflydelse og fordele 

for de trofaste medlemmer der 
fravælger bilen af forskellige årsager



Fra bilforsikringer til
alle gængse forsikringer

Fra privatkunder 
til både privat- og 
erhvervskunder

Fra overskudsdeling 
på bil til overskudsdeling 
på alle forsikringer

Det er et helt naturligt 
næste skridt i vores 
udvikling fra 1960´erne 



Det nye medlemsbegreb 
har mange fordele

Flere medlemmer giver 
et bredere lokalt ejerskab

Samme rettigheder giver 
et stærkere lokalt fællesskab

Du for adgang til flere 
medlemsfordele og 
arrangementer

Din indflydelse og 
overskudsdeling 
fortsætter uændret



Indskud tilbagebetales til 
nuværende medlemmer pr. 1. 
januar 2021.

Det er en selvfølgelighed, for det 
stiller medlemmerne lige.

Fremover skal der ikke betales indskud og kun ét kontingent

Tidligere blev man 
medlem via 

bilforsikringen med ét 
indskud og ét 

kontingent pr. bil

Fremover bliver 
alle med en forsikring 

medlem

Man er medlem, når man er myndig, 
og medlemskabet er knyttet til cpr/cvr 
nummer. Der er kun ét medlemskab 
per cpr/cvr nummer.

Hvis der er to forsikringstagere på 
samme police er medlemmet den, der 
står øverst på policen. 

Der betales ét kontingent pr. cpr/cvr 
nummer, hvis man har en af følgende 
forsikringer:

Privat: Bil, hus, indbo og ulykke 

Erhverv: Bil, bygning, løsøre, 
arbejdsskade og  
erhverv/produktansvar

Fremover er der ikke 
indskud og

kun ét kontingent



GF Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab

Fortsat medlemskontingent, men intet medlemsindskud

Fra 2021 bliver alle kunder automatisk medlemmer

Alle medlemmer har samme ret til indflydelse og fordele



Forslag fra klubbestyrelsen om 

ændring af klubvedtægter



Forslag til vedtægtsændringer 
som følge af nyt medlemsbegreb 
(fra klubbestyrelsen)

(fortsat)

§ 2 Formål 

Fra:

Klubbens formål er at varetage medlemmernes 

interesser over for forsikringsselskabet GF 

Forsikring a/s, hvor medlemmernes biler er 

forsikrede, samt formidle forsikringer i henhold til 

Lov om Forsikringsformidling. 

Til: 
Klubbens formål er at varetage medlemmernes 

interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, 

hvor medlemmerne er forsikret, samt formidle 

forsikringer i henhold til Lov om 

Forsikringsformidling. 

Formålet søges gennemført ved:• at styrke og udvikle medlemmernes indflydelse 
som forsikringstagere i GF Forsikring• at indgå aftaler, der indebærer økonomiske 

og servicemæssige fordele for medlemmerne
• at samle medlemmerne til medlemsmøder 

og passende aktiviteter• at drive erhvervsmæssig virksomhed, 
som støtter foreningens formål



Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt 
medlemsbegreb (fra klubbestyrelsen)

§ 3 Medlemskab (ikrafttrædelse 1/1 2021)

Fra: Som medlemmer kan optages alle private ejere af en bil, bosiddende i et antal postnumre der er aftalt   
mellem klubben og GF, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne for at blive forsikret. Såfremt særlige 
forhold taler herfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler eller afslå at godkende begæring om 
kaskoforsikring.
Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring. Adgang til generalforsamlingen har medlem med 
samlever/ægtefælle.

Til: Som medlemmer kan optages alle forsikringstagere over 18 år, bosiddende i et antal postnumre der er aftalt 
mellem klubben og GF, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne for at blive forsikret. 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). Såfremt særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse 
regler.



Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt 
medlemsbegreb (fra klubbestyrelsen)

§ 4 Ophævelse af medlemskab (ikrafttrædelse 1/1 2021)

Fra: Medlemskabet af klubben ophører samtidig med bilforsikringens ophør, uanset dette skyldes medlemmets 
opsigelse af forsikringen eller GF´s opsigelse af forsikringen, hvortil medlemskabet er tilknyttet.
Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller 
generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsige et medlem, som handler til skade for foreningen.

Til: Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor forsikringstageren ikke længere har policer i kraft, 
uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/forsikringerne eller GF´s opsigelse af 
forsikringen/forsikringerne
Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller 
generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsige et medlem, som handler til skade for foreningen.



Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt 
medlemsbegreb (fra klubbestyrelsen)
§ 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 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling af 
indskud, tilfalder det klubben.
Der tages forbehold med hensyn til eventuel restance til GF Forsikring a/s.

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.
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.



Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt 
medlemsbegreb (fra klubbestyrelsen)
§ 11 Afstemning på generalforsamling (ikrafttrædelse 1/1 2021)

Fra: De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre denne 
vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har en stemme pr. bil, der er forsikret i GF. Der kan stemmes ved 
fuldmagt, dog max. med 3 stemmer.
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 klubbens 
formand.

Til: De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne 
vedtægt bestemmer andet. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med policer i 
kraft. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. med 3 stemmer.
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 klubbens 
formand.



Afstemning om forslag 
til ændring af klubvedtægter som følge af 

nyt medlemsbegreb



Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
(fra klubbestyrelsen)
§ 1 Navn og hjemsted

Fra: Klubbens navn er GF Sydvest F.M.B.A.
Dens hjemsted er Esbjerg Kommune.

Til: § 1 Navn
Klubbens navn er GF Sydvest F.M.B.A.

§ 7 Kontingent

Fra: Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et årskontingent. Dette fastsættes af klubbens 
generalforsamling.

Til: Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et kontingent. Dette fastsættes af klubbens 
generalforsamling.



Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
(fra klubbestyrelsen)
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Fra: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal 
behandles. Indkaldelsen til generalforsamling vil ske primært via klubbens hjemmeside(www.gfsydvest.dk), 
hvor dagsorden og de fuldstændige forslag vil blive gjort tilgængelige, og ellers vi mail, e-boks eller brev.
Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og 
for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelse og forretningsfører underskrevne 
årsrapport med revisionens påtegning.

Til: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal 
behandles. Indkaldelsen til generalforsamling sker blandt andet via klubbens hjemmeside og/eller 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 bestyrelse og forretningsfører underskrevne 
årsrapport med revisionens påtegning.



Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
(fra klubbestyrelsen)
§ 9 Ordinær generalforsamling
Fra: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden 15. april. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3.Forelæggelse af klubbens årsregnskab til 
godkendelse. 

4.Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5.Fastsættelse af klubkontingent. 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

7.Valg revisor. 

8.Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest den 1.2. 

Til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
15. april. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3.Forelæggelse af klubbens årsregnskab til 
godkendelse. 

4.Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5.Fastsættelse af klubkontingent. 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

7.Valg revisor. 

8.Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 1.2. 

En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på 
klubbens hjemmeside senest 14 dage før 
afholdelse af generalforsamling.



Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
(fra klubbestyrelsen)
§ 12 Valg af bestyrelse
Fra: Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Til: Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. Fratræder et bestyrelsesmedlem som klubmedlem, 
udtræder den pågældende samtidig som medlem af klubbens bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.



Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
(fra klubbestyrelsen)
§ 18 Opløsning af klubben

Fra: Beslutning om opløsning af klubben træffes hvis ¾ af 
klubbens medlemmer er til stede på generalforsamling 
og hvis 3/4 af de på generalforsamlingen 
repræsenterede stemmer er for forslaget. 

Forslaget om opløsning skal angive hvem klubbens 
formue skal tilfalde. 

Er ¾ af medlemmerne ikke til stede på 
generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på 
generalforsamlingen repræsenterede for forslaget til

vedtægtsændringen. kan en ny generalforsamling 
vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de repræsenterede 
stemmer er for. Den nye generalforsamling må tidligst 
afholdes 2 uger efter den første, og skal afholdes senest 
6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes 
samtidigt. 

Opløsning varetages af en eller flere på 
generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at 
klubbens aktiver realiseres bedst muligt. Alle GF-aktier 
skal afregnes til en af GF-FORSIKRING A/S anvist 
køber. 

Når alle aktiver er realiserede og alle fordringer mod 
klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling til godkendelse af 
likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af 
formue finder sted. Når dette er sket, er klubben opløst. 

Til: Beslutning om opløsning af klubben træffes hvis ¾ af 
klubbens medlemmer er til stede på generalforsamling og 
hvis 3/4 af depå generalforsamlingen repræsenterede 
stemmer er for forslaget.

Forslaget om opløsning skal angive hvem klubbens formue 
skal tilfalde.

Er ¾ af medlemmerne ikke til stede på 
generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på 
generalforsamlingen repræsenterede for forslaget, kan en 
ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de 
repræsenterede stemmer er for. Den nye 
generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den 
første, og skal afholdes senest 6 uger efter. Begge 
generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt.

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen 
valgte likvidatorer, der skal påse, at klubbens aktiver 
realiseres bedst muligt. Alle GF-aktier skal afregnes til en af 
GF-FORSIKRING A/S anvist køber.

Når alle aktiver er realiserede og alle fordringer mod 
klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, 
hvorefter udlodning af formue finder sted. Når dette er sket, 
er klubben opløst.



Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
(fra klubbestyrelsen)
§ 12 Skadereserve

Fra: Bestyrelsen bemyndiges til at tilbageholde en del af evt. overskud på skaderegnskabet, og henlægge dette til 
skadereserven.
Det er klubbens bestyrelse, der afgør om – og i hvilket omfang – bemyndigelsen skal anvendes.
Bemyndigelsen begrænses således, at der højst kan henlægges halvdelen af et års overskud og højst et 
beløb der svarer til 4% af årets præmieindtægt.
Skadereserven må ikke overstige 25% af et års præmieindtægt.
De tilbageholdne midler forbliver indestående mod forrentning i GF-FORSIKRING A/S, indtil de anvendes 
efter deres formål.
Beløbet kan alene anvendes til betaling af et års underskud – helt eller delvis – eller til forøgelse af et 
overskud.
Udtrædende medlemmer kan ikke gøre krav på udbetaling af andele af skadereserven.

Til: Bortfalder



Afstemning om forslag 
til øvrige vedtægtsændringer foreslået af 

klubbestyrelsen



Forslag fra medlemmerne

Intet



Dagsorden d. 2. april
Velkommen
v/ Formand Kim Nielsen

Fællessang
v/ alle

Formandens beretning
v/ Kim Nielsen

Klubbens årsregnskab
v/ Arne Pedersen

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Fastsættelse af klubkontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Valg af revisor

Eventuelt



Klubkontingent 2021
Klubkontingent fortsætter uændret med 75 kr.



Dagsorden d. 2. april
Velkommen
v/ Formand Kim Nielsen

Fællessang
v/ alle

Formandens beretning
v/ Kim Nielsen

Klubbens årsregnskab
v/ Arne Pedersen

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Fastsættelse af klubkontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Valg af revisor

Eventuelt



På valg til bestyrelsen er:
Bestyrelsesmedlemmer
Torben B. Pedersen (ønsker genvalg)
Arne M. Pedersen (ønsker genvalg)
Annelise Elbæk Sørensen (Ønsker ikke genvalg)
Michael Christiansen (Bestyrelsen foreslår)



Valg til suppleant er:
Bestyrelsen foreslår:

Søren Kruse Madsen



Dagsorden d. 2. april
Velkommen
v/ Formand Kim Nielsen

Fællessang
v/ alle

Formandens beretning
v/ Kim Nielsen

Klubbens årsregnskab
v/ Arne Pedersen

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Fastsættelse af klubkontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Valg af revisor

Eventuelt



På valg er:
Bestyrelsen foreslår genvalg til 
Revisionscentret 5R v/Henning Jørgensen



Dagsorden d. 2. april
Velkommen
v/ Formand Kim Nielsen

Fællessang
v/ alle

Formandens beretning
v/ Kim Nielsen

Klubbens årsregnskab
v/ Arne Pedersen

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Fastsættelse af klubkontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Valg af revisor

Eventuelt



Eventuelt


