
 
 

Bilag A – Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb i GF 

Forsikring, punkt 3a. 

§ 2 Formål (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra:  

GF Pharmas formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser i forhold til GF FORSIKRING 

a/s, hvor medlemmernes biler er forsikret (i det følgende benævnt “selskabet”). Endvidere at formidle 

forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling. Dette indebærer tillige:  

• at medlemmerne tilbydes relevante forsikringsprodukter på bedst mulige vilkår, 

• at medlemskredsen søges begrænset til forsikringstagere, der kan leve op til 

gruppeforsikringsprincippets idé, 

• at GF Pharma samarbejder med andre forsikringsklubber om at skabe de bedst mulige rammer for 

gruppeforsikringsvirksomhed i dialog med selskabet. 

• at GF Pharma har etableret et servicekontor, som varetager klubadministration og nysalg til 

målgruppen samt løbende kontakt til medlemmerne om disses forsikringsanliggender. 

GF Pharma arbejder aktivt for at tiltrække flere medlemmer fra sin målgruppe. Dette gøres bl.a. ved at 

udvikle og drive Internet-baserede funktioner til at håndtere kontakten mellem klub, medlemmer og 

målgruppe 

 

Til:  

GF Pharmas formål er at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor 

medlemmerne er forsikret, 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 passende aktiviteter 

- at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter foreningens formål 

 

 



 
 
§ 3 Medlemskab (ikrafttrædelse 1/1 2021) 

Fra:  

Som medlemmer kan optages ejere eller faste brugere af en bil, når sådanne personer er medarbejdere på 

virksomheder inden for den farmaceutiske industri i Danmark eller ansatte ved Kongehuset, ministerier, 

styrelser og departementer – dog ikke de institutioner og styrelser, der henhører under forsvars-, 

beskæftigelses- og socialministerierne. Også disse personers nære slægtninge kan optages, idet det dog 

fælles for alle gælder, at de pågældende tillige skal opfylde selskabets betingelser for at blive forsikret. 

GF Pharmas bestyrelse fastsætter vilkår for optagelse, overflytning og eksklusion samt, hvis særlige forhold 

taler for det, skærpelse eller dispensation i optagelsesanliggender. 

 

Til:  

Som medlemmer kan optages forsikringstagere over 18 år, når sådanne personer er medarbejdere på 

virksomheder inden for den farmaceutiske industri i Danmark eller ansatte ved Kongehuset, ministerier, 

styrelser og departementer – dog ikke de institutioner og styrelser, der henhører under forsvars-, 

beskæftigelses- og socialministerierne. Også disse personers nære slægtninge kan optages, idet det dog 

fælles for alle gælder, at de pågældende tillige skal opfylde selskabets betingelser for at blive forsikret.  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 herfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 

 

 

  



 
 
§ 4 Ophævelse af medlemskab (ikrafttrædelse 1/1 2021) 

Fra:  

Medlemskab af GF Pharma ophører samtidig med bilforsikringens ophør, uanset om dette skyldes 

medlemmets opsigelse af forsikringen eller selskabets opsigelse af den forsikring, hvortil medlemskabet er 

knyttet. 

Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller 

generalforsamlingens beslutninger samt GF Pharmas vedtægter. Endvidere kan bestyrelsen beslutte at 

opsige et medlemskab, når et medlem handler til skade for klubben. 

GF Pharmas skadesudvalg indstiller til bestyrelsen, om et medlems eventuelle skadesforløb bør få 

konsekvenser for et fortsat medlemskab. 

 

Til:  

Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor forsikringstageren ikke længere har policer i 

kraft, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/forsikringerne eller GF’s opsigelse af 

forsikringen/forsikringerne.  

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 

  



 
 
§ 5 Indskud (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra:  

Medlemmerne betaler et indskud på kr. 100,- pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke. GF Pharma køber 

aktier i GF Forsikring a/s for indskudsbeløbene. Aktierne tilhører GF Pharma. 

Udtræder et medlem af GF Pharma, tilbagebetales indskud efter anmodning. 

Har et afgået medlem ikke inden 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling 

af indskud, tilfalder det klubben. 

 

Til:  

Medlemmer, der optages før 1/5 2020 betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. Udtræder et medlem 

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

Har det udtrådte 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. 

  



 
 
§ 7 Kontingent (ikrafttrædelse 1/1 2021) 

Fra:  

Til dækning af en del af GF Pharmas udgifter opkræves et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af 

klubbens generalforsamling. Dette kontingent opkræves normalt af selskabet på GF Pharmas vegne direkte 

hos medlemmerne i forbindelse med bilpræmiebetalingen pr. 1. januar. 

Generalforsamlingen kan endvidere vedtage, at nye medlemmer skal erlægge et indmeldelsesgebyr, hvis 

størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

 

Til:  

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

generalforsamling. 

  



 
 
§ 11 Afstemning på generalforsamling (ikrafttrædelse 1/1 2021) 

Fra:  

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne 

vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har én stemme pr. bil, der er forsikret i selskabet. Der kan 

stemmes ved fuldmagt, dog max med 3 stemmer. 

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil. 

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal såfremt blot et enkelt medlem kræver dette, ske 

skriftligt. Endvidere kan skriftlig afstemning dekreteres af dirigenten. 

  

Til:  

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne 

vedtægt bestemmer andet. 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.  

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal såfremt blot et enkelt medlem kræver dette, ske 

skriftligt. Endvidere kan skriftlig afstemning dekreteres af dirigenten. 

 

  


