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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 Postbudenes Auto-Forsikring. 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.

Postbudenes Auto-Forsikring indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling
Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby.

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.30.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til emol@gfforsikring.dk.

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontor.

Aftenen begynder traditionen tro med spisning kl. 18.00. Tilmelding til spisning er nødvendigt  
og skal ske senest den 16. marts til sekretær Karl Bjarne Björk-Olsen 

Faklens Kvarter 5A. 2620 Albertslund. Telefon 22 92 04 88 eller mail kbbo@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i forbindelse med det nye medlemsbegreb samt ændringer der
vedrører ajourføringer af formalia.

 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, men udviklingen
viser et stigende antal familier med en portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse og stemmeret på
klubbens generalforsamling. Postbudenes Auto-Forsikring klubbestyrelse bakker op om beslutningen, og
ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

§§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2021.

5. Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021.
Bestyrelsen foreslår ændring af medlemsbeløbet til Dansk Autohjælp fra kr. 310 til kr. 350 fra 2021.

6. Valg af bestyrelse og suppleant
 På valg er:
Formand Erik Molsing.
Bestyrelsessupplant: Erik Riemann Nielsen.

7. Valg af revisor og suppleant
 På valg er:
Revisor: Svend Jørgensen.
Revisorsuppleant: Anders Mikkelsen.

8. Eventuelt

Læs mere…
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Bilskaderegnskab for Postbudenes Auto-Forsikring 2019

Total indtjent præmie inkl. afgift 2.885.125
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -299.704
Administration og reassurance -1.003.660 -1.303.364
Til rådighed til skader 1.581.761
Ansvarsskader -311.744
Kaskoskader (skader på egen bil) -993.643
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -28.851
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -189.974 -1.524.212
Dækket af fællesassurance 90.490

148.039
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 29.770
Reassurance regulering 2013 50.347
Reassurance regulering 2014 14.375
Reassurance regulering 2015 37.803
Reassurance regulering 2016 47.944
Reassurance regulering 2017 0
Regulering af skader for 2017 2.159
Regulering af skader for 2018 -60.021 122.377

Overført fra skadereserver 192.824
463.240

Overskud på ansvarsafgift for 2019 0
Resultat for 2019 463.240

-30.471
Samlet resultat for 2019 432.769

SKADEREGNSKAB for 2019

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

Præmiereguleringen på 15,00% 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.


