
 
 

Bilag B - Forslag til vedtægtsændringer vedr. dagsordenens punkt 4.b. 

Nuværende 

§ 1. Navn og hjemsted.  

Klubbens navn er GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. Dens hjemsted er 

Nordsjælland/Storkøbenhavn. 

Forslag 

§ 1. Navn. 

Klubbens navn er GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. 

 

Nuværende 

§ 7. Kontingent.  

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et mindre årskontingent, der fastsættes af klubbens 

generalforsamling og normalt indbetales samtidigt med opkrævninger på forsikringen. 

Forslag 

§ 7. Kontingent. 

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et mindre kontingent, der fastsættes af klubbens 

generalforsamling. 

 

Nuværende 

§ 8. Indkaldelse til generalforsamling.  

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for 

generalforsamlingen med angivelse af de forslag, der skal behandles.  

Indkaldelse til generalforsamling vil blive gjort tilgængelig på en eller flere af følgende måder:  

1) På klubbens hjemmeside  

2) Via mail hvis oplyst  

3) Via e-Boks  

De medlemmer, som ønsker at få indkaldelsen pr. brev, skal henvende sig til klubbens kontor for at få det 

registreret.  



 
 
Af hensyn til det praktiske arrangement anmodes medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, om at 

bekræftes deres deltagelse til klubben senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Samtidigt 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 revisorens påtegning og budgetforslag for det kommende år samt liste over, hvilke 

bestyrelsesposter mv., der er på valg, jf. § 9.  Samtidig med indkaldelsen kan der på klubbens hjemmeside 

findes et resumé af den underskrevne årsrapport og af budgetforslaget for det kommende år, ligesom 

bestyrelsen kan vælge på hjemmesiden at offentliggøre dagsorden og eventuelle forslag, der skal 

behandles mv. 

Forslag 

§ 8. Indkaldelse til generalforsamling. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen 

for generalforsamlingen med angivelse af de forslag, der skal behandles.  

Indkaldelse til generalforsamlingen sker blandt andet via klubbens hjemmeside og/eller med direkte 

advisering til medlemmet f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre medier.  

Samtidigt 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 afdelingsdirektøren 

underskrevne årsrapport med revisorens påtegning samt liste over, hvilke bestyrelsesposter mv., der er på 

valg, jf. § 9. 

Samtidig med indkaldelsen kan der på klubbens hjemmeside findes den underskrevne årsrapport. 

 

Nuværende 

§ 9. Ordinær generalforsamling.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15.april.  

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed til godkendelse  

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse, samt orientering om budget  

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer  

5. Fastsættelse af klubkontingent for det kommende år til godkendelse  

6. Valg af bestyrelse:  

a) Bestyrelsesformand  



 
 
b) Bestyrelsesmedlemmer  

c) Suppleanter til bestyrelsen  

7. Valg af revisor  

8. Eventuelt  

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning på den ordinære generalforsamling, og om 

ikke fremgår af den i indkaldelsen indeholdte dagsorden, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 

uger inden generalforsamlingen. Sådanne forslag vil senest 2 uger før generalforsamlingen af bestyrelsen 

blive fremlagt på klubbens kontor og offentliggjort på foreningens hjemmeside og vil i øvrigt kunne 

fremsendes med post eller e-mail til det enkelte medlem efter anmodning herom. 

Forslag 

§ 9. Ordinær generalforsamling. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15.april. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed til godkendelse 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse, samt orientering om budget 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

5. Fastsættelse af klubkontingent for det kommende år til godkendelse 

6. Valg af bestyrelse: 

a) Bestyrelsesformand 

b) Bestyrelsesmedlemmer 

c) Suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal 

skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Alle forslag vil senest 2 uger 

før generalforsamlingen af bestyrelsen blive fremlagt på klubbens hovedkontor og offentliggjort på 

foreningens hjemmeside og vil i øvrigt kunne fremsendes per e-mail til det enkelte medlem efter 

anmodning herom. 

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

generalforsamling. 

 

 

 



 
 
Nuværende 

§ 12. Valg af bestyrelse.  

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. 

Formanden samt 1 medlem er på valg i år 1. 2 medlemmer er på valg i år 2, og 1 medlem er på valg i år 3. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.  

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen. 1. suppleanten er på valg 1. år, 2. suppleanten i 2. 

år.  

Valgbare til bestyrelsen (og som suppleanter) er medlemmer af klubben. Genvalg kan finde sted.  

Medlemmer som er ansat i andre klubber eller har været ansat i klubben, kan ikke stille op som 

bestyrelseskandidat til bestyrelsen indtil 15 år efter ansættelse i klubben 

Forslag 

§ 12. Valg af bestyrelse. 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. 

Formanden samt 1 medlem er på valg i år 1. 2 medlemmer er på valg i år 2, og 1 medlem er på valg i år 3. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen. 1. suppleanten er på valg 1. år, 2. suppleanten i 2. 

år. 

Valgbare til bestyrelsen (og som suppleanter) er medlemmer af klubben. Genvalg kan finde sted. 

Fratræder et bestyrelsesmedlem som klubmedlem, udtræder den pågældende samtidig som medlem af 

klubbens bestyrelse. Den øvrige bestyrelse kan dog give en frist på indtil tre måneder, inden for hvilken 

periode bestyrelsesmedlemmet skal tegne en police i klubben, således at denne kan fortsætte i 

klubbestyrelsen.   

Medlemmer, som er ansat i andre forsikringsklubber i GF, eller har været ansat i klub GF-

Nordsjælland/Storkøbenhavn, kan ikke stille op som bestyrelseskandidat til bestyrelsen indtil 15 år efter 

ansættelse i klubben. 

 

Nuværende 

§ 13. Bestyrelsens ansvar.  

Bestyrelsen har, under ansvar overfor generalforsamlingen, det overordnede ansvar for klubbens 

anliggender.  

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.  



 
 
Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter 

begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden.  

Bestyrelsen har beføjelse til at nedsætte bestyrelsesudvalg. Der ydes særskilt vederlag herfor, som 

godkendes af generalforsamlingen sammen med bestyrelsens ordinære vederlag.  

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende 

medlemmer af bestyrelsen.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger 

træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.  

Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører og yderligere kontorpersonale til at varetage den daglige 

administration.  

Den samlede bestyrelse kan meddele enkel eller kollektiv prokura. 

Forslag 

§ 13. Bestyrelsens ansvar. 

Bestyrelsen har, under ansvar overfor generalforsamlingen, det overordnede ansvar for klubbens 

anliggender. 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. 

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter 

begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden. 

Bestyrelsen har beføjelse til at nedsætte bestyrelsesudvalg. Der ydes særskilt vederlag herfor, som 

godkendes af generalforsamlingen sammen med bestyrelsens ordinære vederlag. 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende 

medlemmer af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger 

træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 

Bestyrelsen kan ansætte en afdelingsdirektør til at varetage den daglige administration. 

Den samlede bestyrelse kan meddele enkel eller kollektiv prokura. 

 

Nuværende 

§ 17. Ændring af klubbens vedtægter.  

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis 3/4 af klubbens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, 

og 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.  



 
 
Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer 3/4 af de på 

generalforsamlingen repræsenterede stemmer for forslaget til vedtægtsændringer, kan en ny ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot 3/4 af de her repræsenterede stemmer er for.  

Den nye generalforsamling må tidligst afholdes to uger efter den ordinære generalforsamling. Begge 

generalforsamlinger kan dog indkaldes samtidig. 

Forslag 

§ 17. Ændring af klubbens vedtægter. 

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er 

for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer som ikke er foreslået eller støttes af bestyrelsen, kan derudover 

kun vedtages, hvis ¾ af alle klubbens medlemmer stemmer for forslaget til vedtægtsændringer. 

 

Nuværende 

§ 18. Opløsning af klubben.  

Beslutning om opløsning af klubben kan kun træffes, hvis ¾ af klubbens medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og hvis ¾ 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 samtidig.  

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at klubbens 

aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s 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 

§ 18. Opløsning af klubben. 

Beslutning om opløsning af klubben kan kun træffes, hvis ¾ af klubbens medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og hvis ¾ 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, 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 samtidig. 

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at klubbens 

aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s 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. 


