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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 Nordvest. 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.

GF-NORDVEST Forsikringsklub
Indkalder medlemmerne til generalforsamling på

Viborgvej 41A, 7500 Holstebro, torsdag den 02. april 2020 kl. 19.00

Klubben er vært ved et mindre traktement.
Tilmelding senest 25. marts 2020 – pr. brev, telefon eller mail på gf-nordvest@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 Forslag til ændring af vedtægterne som følge af nyt medlemsbegreb.  Bilag A

Forslag til øvrige ajourføringer i  klubvedtægterne vedrørende formalia.  Bilag B

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg til bestyrelsen er Tommy Brandt (modtager genvalg)
På valg til bestyrelsen er Karen Fisker Nielsen (modtager genvalg)
På valg som suppleant er Kristina Refsgaard (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer.
• På valg er Revisionsfirmaet VEST (modtager genvalg)
• På valg er K. C. Olsen (modtager genvalg)

7. Fastsættelse af klubkontingent for år 2021

8. Eventuelt.

Læs mere…



K
lu

b 
16

9

Mød op til generalforsamlingen 

Bilag A – Forslag til vedtægtsændringer  
som følge af nyt medlemsbegreb
Motivering: Bestyrelsen foreslår, at alle forsik-
ringstagere 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 fa-
miliens forsikringsbehov og tilmed omfatte mindre 
erhverv og landboforsikringer. Helt fra starten har et 
medlemskab været knyttet til en bilforsikring, men 
udviklingen viser et stigende antal familier med en 
portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse og 
stemmeret på klubbens generalforsamling. GF Nord-
vests klubbestyrelse bakker op om beslutningen, og 
ændringen bliver grundigt gennemgået på klub-
bens generalforsamling.

Det markerede med grønt tilføjes. Det  markerede 
med rødt udgår. 

Ændringer i §§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1.1.2021 og ind-
til denne dato gælder de  nuværende  bestemmelser.

§2 Formål (ikrafttrædelse ved vedtagelse)
Klubbens formål er at varetage medlemmernes in-
teresser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor
medlemmernes biler er forsikretde, 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 pas-
sende aktiviteter

-  at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter
 foreningens formål

§3 Medlemskab (ikrafttrædelse 01.01.2021)
Som medlemmer kan optages alle ejere eller faste
brugere af en bil, forsikringstagere over 18 år bosid-

dende i et antal postnumre, der er nærmere aftalt 
mellem klubben og GF, såfremt de i øvrigt opfylder 
GF´s betingelser for at blive forsikret. Hvis der er to 
eller flere forsikringstagere på samme police, op-
tages 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. Der er 
tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring. 

§ 4 Ophævelse af medlemskab 
(ikrafttrædelse 01.01.2021)
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 ge-
neralforsamlingens beslutninger samt foreningens 
vedtægter. 

Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsige et 
medlem, som handler til skade for foreningen. 

§ 5 Indskud (ikrafttrædelse ved vedtagelse)
Medlemmerne der optages før 1/5 2020  betaler et ind-
skud på 100 kr. pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke. 

Klubben køber aktier i GF Forsikring a/s for ind-
skudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben. 

Udtræder et medlem af klubben inden 1/1 2021, 
tilbagebetales indskud efter anmodning. 

Har det udtrådte afgået 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.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

Bilag B – Forslag til øvrige ajourføringer  
i klubvedtægterne vedrørende formalia 
(ikrafttrædelse ved vedtagelse)

Det markerede med grønt tilføjes. Det markerede 
med rødt udgår. 

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er GF Nordvest FMBA

§ 7 Kontingent
Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves
et årskontingent, der fastsættes af klubbens gene-
ralforsamling.

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 
dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dags-
orden for generalforsamlingen og en angivelse af 
de forslag, der skal behandles. Indkaldelsen sker 
blandt andet via klubbens hjemmeside og/
eller med direkte advisering til medlemmet 
f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre
medie foregår via e-Boks eller pr. brev.

Forslag om vedtægtsændringer og om ophævelse 
af klubben skal dog fremsendes i deres helhed.

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens 
kontor de fuldstændige forslag, der skal behand-
les, og for så vidt angår den ordinære generalfor-

samling tillige det af bestyrelsen og forretningsfører 
underskrevne årsrapport med revisorens påtegning.

§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år inden den 15. april
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til

godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Fastsættelse af klubkontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en

suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes til behandling på en ordinær 
generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i 
hænde senest den 15. januar.  En opdateret dagsor-
den vi blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

§ 16 Revision
Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse
med god regnskabsskik og revideres af en general-
forsamling valgt statsautoriseret eller registreret
 revisor. Revisor er på valg hvert år.

Der vælges en revisor blandt klubbens medlemmer.

§ 11 Afstemning på generalforsamlingen 
(ikrafttrædelsesdato 01.01.2021)
De på generalforsamlingen behandlede anliggen-
der afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre
denne vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne
har én stemme pr. bil, der er forsikret i GF. Stem-
meberettigede 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. 

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.


