
 
 

Bilag B – Forslag til vedtægtsændringer. Øvrige ajourføringer vedrørende formalia, 

punkt 3b. 

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra: 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle GF Pharmas anliggender inden for de i lovgivningen 

og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres 

protokol, som underskrives af dirigenten. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på GF Pharmas Internet-hjemmeside, 

www.GF Pharma.dk, og / eller, efter bestyrelsens skøn, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Til 

skriftlig meddelelse kan også bruges individuelt adressérbare elektroniske medier som fx e-mail og eBoks. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal 

behandles. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 

inden 1. marts af hensyn til forberedelsen af dagsorden. 

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på GF Pharmas kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, 

og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelsen og forretningsfører 

underskrevne årsrapport med revisionens påtegning. 

Forslag om ændring af GF Pharmas vedtægter, herunder forslag om sammenlægning med andre 

forsikringsforeninger, som har en forsikringsaftale med selskabet, kan kun vedtages, hvis ¾ af de på 

generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 

 

Til: 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle GF Pharmas anliggender inden for de i lovgivningen 

og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres 

protokol, som underskrives af dirigenten. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på GF Pharmas hjemmeside, 

www.GFPharma.dk, og / eller med direkte advisering til medlemmet f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller 

andre medier. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal 

behandles. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 

inden 1. marts af hensyn til forberedelsen af dagsorden. 



 
 
En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af 

generalforsamling. 

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på GF Pharmas hjemmeside de fuldstændige forslag, der skal 

behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelsen underskrevne 

årsrapport med revisionens påtegning. 



 
 
§ 9 Ordinær generalforsamling (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra: 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i Storkøbenhavn inden 15 april. Dagsorden skal mindst 

omfatte: 

1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse af GF Pharmas årsrapport til godkendelse. 

3.  Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 

4.  Fastsættelse af eventuelt kontingent. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt.  

Under Pkt. 7, Eventuelt, kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med udpegning af formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Til: 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i Storkøbenhavn inden 15 april. Dagsorden skal mindst 

omfatte: 

1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse af GF Pharmas årsrapport til godkendelse. 

3.  Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 

4.  Fastsættelse af eventuelt kontingent. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med udpegning af formand, 

næstformand, kasserer og sekretær.  



 
 
§ 12 Bestyrelsens sammensætning (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra: 

§ 12. Bestyrelsens sammensætning. 

GF Pharma ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Valgene 

gælder for 2 år, således at formand, sekretær samt op til 4 medlemmer uden portefølje er på valg i ulige 

årstal, og næstformand, kasserer og de øvrige medlemmer uden portefølje i de lige årstal. 

Bestyrelsessuppleanter er dog på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 

Kun medlemmer af GF Pharma kan vælges til bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Til: 

§ 12 Valg af bestyrelse og bestyrelsens sammensætning 

GF Pharma ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Valgene 

gælder for 2 år, hvor op til 4 medlemmer vælges i ulige årstal, og mindst 2 medlemmer vælges i de lige 

årstal. Bestyrelsessuppleanter er dog på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 

Kun medlemmer af GF Pharma kan vælges til bestyrelsen. Fratræder et bestyrelsesmedlem som 

klubmedlem, udtræder den pågældende samtidig som medlem af klubbens bestyrelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

  



 
 
§ 15 Økonomi (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra: 

GF Pharmas regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Bestyrelsen og revisionen overvåger, at GF Pharmas midler er anbragt på en betryggende og til fremme af 

klubbens virksomhed tjenlig måde. 

Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde: I værdipapirer udstedt 

af anerkendte danske finansielle institutioner, indskud i danske banker eller sparekasser, i fast ejendom, 

hvori GF Pharma har eller påtænker at have klubkontor, samt i øvrigt efter bestyrelsens beslutning i aktier 

eller på anden betryggende måde. 

 

Til: 

GF Pharmas regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Bestyrelsen og revisionen overvåger, at GF Pharmas midler er anbragt på en betryggende måde. 

Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde: I værdipapirer udstedt 

af anerkendte danske finansielle institutioner, indskud i danske banker eller sparekasser, i fast ejendom, 

hvori GF Pharma har eller påtænker at have klubkontor, samt i øvrigt efter bestyrelsens beslutning i aktier 

eller på anden betryggende måde. 

  



 
 
§ 17 Forholdet til andre forsikringsklubber (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra: 

§ 17. Forholdet til andre forsikringsklubber. 

GF Pharma etablerer og driver et servicekontor, som anført i § 2. Dette servicekontor tilbyder også sine 

ydelser til andre forsikringsklubber i GF-samarbejdet. 

Sådanne andre klubber deltager på lige fod med GF Pharma i dækning af eventuelt underskud / fordeling af 

eventuelt overskud ved servicekontorets drift. De nærmere bestemmelser vedrørende servicekontorets 

ydelser til andre forsikringsklubber skal fremgå af en underskrevet samarbejdsaftale mellem GF Pharma og 

sådanne andre klubber. 

GF Pharmas generalforsamling kan beslutte, at klubbens gruppeforsikringsvilkår fastsættes, så de deles 

med tilsvarende vilkår (f.eks. risikodeling, kontingentfastsættelse, o.lign.) for andre forsikringsklubber, der 

indgår i servicekontorets fællesskab 

 

Til: 

BORTFALDER 

 

 

I stedet foreslås ny § 17: 

§ 17.  Ændring af klubbens vedtægter (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis ¾ af de på generalforsamling repræsenterede stemmer er for 

forslaget. 

  



 
 
§ 18 Klubbens opløsning (ikrafttrædelse ved vedtagelse) 

Fra: 

Forslag til GF Pharmas opløsning skal optages som et særligt punkt på dagsordenen til en ordinær / 

ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og 

hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 

Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde. 

Hvis opløsning af klubben er vedtaget på en generalforsamling med ¾ af de repræsenterede stemmer, men 

med under ¾ af medlemmerne til stede, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de 

dér repræsenterede stemmer er for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første 

og skal afholdes senest 6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt. 

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at GF 

Pharmas aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afhændes til en af GF Forsikring 

a/s anvist køber. 

Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod GF Pharma er betalt, afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af klubbens formue finder 

sted. Når dette er sket, er klubben opløst. 

 

Til: 

Beslutning om opløsning af klubben træffes, hvis ¾ af klubbens medlemmerne er til stede på 

generalforsamlingen, og hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 

Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde. 

Er ¾ af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de repræsenterede for 

forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de dér repræsenterede stemmer er 

for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første og skal afholdes senest 6 uger efter. 

Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt. 

Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at GF 

Pharmas aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afhændes til en af GF Forsikring 

a/s anvist køber. 

Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod GF Pharma er betalt, afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af klubbens formue finder 

sted. Når dette er sket, er klubben opløst. 


