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  Bilag E Forslag til vedtægtsændringer 

 

   

§ 1. Klubbens navn, formål og hjemsted (Ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Klubbens navn er GF Post-Tele FMBA. 
 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i (over for) forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor 
medlemmerne (s biler) er forsikret (de), samt formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling. 
 

Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. 

 
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 

 
§ 2. Medlemskab (Ikrafttrædelsesdato 1.1.2021) 
Som medlem kan - såfremt de i øvrigt opfylder GF’s betingelser for at blive forsikret – optages forsikringstagere over 
18 år, som er; kontorpersonale i Post Danmark og ved posthuse, kontorpersonale i det tidligere P&T samt ansatte ved 
TDC, 3, Telia, Telenor, Oister, Bibob, Call me, CBB, One Mobil og lignende teleselskaber øst for Storebælt samt disses 

ægtefæller til de nævnte. (, som er ejere eller faste brugere af en bil.) 
 
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 derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler, idet spørgsmål om optagelse som 
medlem afgøres af bestyrelsen. 
(Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring.)(udgår) 

 
§ 3. Ophævelse af medlemskab (Ikrafttrædelsesdato 1.1.2021) 
Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor forsikringstageren ikke længere har policer i kraft (samtidig 
med bilforsikringens ophør,) uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/forsikringerne eller GF’s 
opsigelse af forsikringen/forsikringerne. (, 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. 
 
§ 4. Indskud (Ikrafttrædelse ved vedtagelse) 
Medlemmer(ne), der optages inden 1/5 2020 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 inden 1/1 2021, tilbagebetales indskud efter anmodning. 
Har et medlem ikke 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. 
 
§ 10. Afstemning på generalforsamling (ikrafttrædelsesdato 1.1.2021) 
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne vedtægt 
bestemmer andet. (Medlemmerne har én stemme pr. bil, der er forsikret i GF.) 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. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 6. december 1968. 

Ændringer af vedtægterne er senest sket på generalforsamlingen, mandag den 16. april 2018. 

Ændringer af vedtægterne er senest sket på generalforsamlingen, onsdag den 25. marts 2020. 


