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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 Nordsjælland/Storkøbenhavn. 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.

Vi holder ordinær generalforsamling tirsdag d. 14. april kl. 17.00 – 19.00 
hos Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde 3 uger 
før generalforsamlingen. Således er sidste frist for indsendelse d. 24. marts 2020 på kbh@gfforsikring.dk.

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontor. Bilagene til dagsordenen vil 
desuden blive offentliggjort på klubbens hjemmeside www.gfforsikring.dk/gf-kbh/details/.

Efter generalforsamlingen byder vi på en lettere buffet med lidt at drikke til. Tilmelding bedes foretaget 
senest tirsdag d. 7. april til mail kbh@gfforsikring.dk eller på telefon 38 770 770.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
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
a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb i GF Forsikring

  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 
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, 
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Mød op til generalforsamlingen 

men udviklingen viser et stigende antal familier med en portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse 
og stemmeret på klubbens generalforsamling. GF Nordsjælland/Storkøbenhavns klubbestyrelse 
bakker op om beslutningen, og ændringen bliver gennemgået på klubbens generalforsamling.

§§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.
Bilag A: Forslag til vedtægtsændringer

b. Bestyrelsen foreslår øvrige ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia
Bilag B: Forslag til vedtægtsændringer

5. Fastsættelse af klubkontingent for det kommende år til godkendelse
a. Bestyrelsen foreslår for 24. år i træk at fastholde 75 kr.

6. Valg af bestyrelse:
a. Bestyrelsesmedlem Caspar Rose er på valg og ønsker genvalg
b. Suppleant Michael Larsen er på valg og ønsker genvalg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt
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Bilskaderegnskab for GF Nordsjælland/Storkøbenhavns 2019

Total indtjent præmie inkl. afgift 56.967.832
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -5.102.357
Administration og reassurance -18.318.886 -23.421.243
Til rådighed til skader 33.546.589
Ansvarsskader -6.400.130
Kaskoskader (skader på egen bil) -23.501.300
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -569.678
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -4.793.564 -35.264.672
Dækket af fællesassurance 1.458.317

-259.766
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 488.851
Reassurance regulering 2013 1.010.006
Reassurance regulering 2014 288.365
Reassurance regulering 2015 758.339
Reassurance regulering 2016 961.783
Reassurance regulering 2017 0
Regulering af skader for 2017 186.356
Regulering af skader for 2018 511.542 4.205.242

Overført fra skadereserver 1.213.618
5.159.094

Overskud på ansvarsafgift for 2019 0
Resultat for 2019 5.159.094

-601.667
Samlet resultat for 2019 4.557.427

SKADEREGNSKAB for 2019

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

Præmiereguleringen på 8,00% 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.


