
 
 

Bilag E – forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb. 

 

Bestyrelsen indstiller at ændre følgende bestemmelser i klubbens vedtægter:  

 

 

§ 2 Formål 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF 

Forsikring a/s, hvor medlemmernes biler er forsikrede samt formidle forsikringer i henhold til lov 

om Forsikringsformidling. 

 

Ændres pr. 2/4-2020 til: 

§ 2 Formål 

Klubbens 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 

Som medlem kan optages alle bilejere og faste brugere, som er tjenstgørende og ikke 

tjenstgørende officerer i Forsvaret og ved Redningsberedskabet, kadetter ved officersskolerne, 

Reserveofficerer under Hovedorganisationen for personel af Reserven i Danmark (HPRD), personel 

som gør eller har gjort tjeneste som civilt ansatte under Forsvarsministeriet samt de pågældendes 

ægtefæller og børn, såfremt de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret. 

Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 

Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring. 

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 3 Medlemskab 

Som medlem kan optages forsikringstagere over 18 år, som er tjenstgørende og ikke 

tjenstgørende officerer i Forsvaret og ved Redningsberedskabet, kadetter ved officersskolerne, 

Reserveofficerer under Hovedorganisationen for personel af Reserven i Danmark (HPRD), personel 

som gør eller har gjort tjeneste som civilt ansatte under Forsvarsministeriet samt de pågældendes 

ægtefæller og børn, hvis de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret.  

Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 

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). 
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Såfremt fusionen med klub 121 vedtages i punkt 4.a. lyder ændringsforslaget i stedet således: 

Som medlem kan optages forsikringstagere over 18 år, som er eller har været ansat i Forsvaret og 

Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder herunder Redningsberedskabet,  

Kadetter ved officersskolerne, Reserveofficerer under Hovedorganisationen for personel af 

Reserven i Danmark (HPRD), derudover de pågældendes ægtefæller og børn, hvis de i øvrigt 

opfylder GFs betingelser for at blive forsikret.  

Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. 

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). 

 

§ 4 Ophævelse af medlemskab 

Medlemskabet af klubben ophører samtidig med bilforsikringens ophør, uanset dette skyldes 

medlemmets opsigelse af forsikringen eller GF’s opsigelse af forsikringen, 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 klubben. 

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 4 Ophævelse af medlemskab 

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 klubben. 

 

 

§ 5 Indskud 

Medlemmerne betaler et indskud på kr. 100 pr. forsikret bil. Indskuddet forrentes ikke. Klubben 

køber aktier i GF Forsikring a/s for indskudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben. Udtræder et 

medlem af klubben, tilbagebetales indskud efter anmodning. Har et afgået medlem ikke inden 3 år 

efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud, tilfalder dette 

klubben. 

 

Ændres pr. 2/4-2020 til: 

§ 5 Indskud 

Medlemmer, der optages før 1/5 2020 betaler et indskud på kr. 100 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 dette klubben. 

Opkrævning af medlemsindskud bortfalder med virkning fra 1/5/2020. 
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Medlemmer, der har betalt indskud og med policer i kraft 1/1 2021, vil få tilbagebetalt indskud fra 

klubben. 

 

 

§ 7 Kontingent 

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et årskontingent pr. forsikret bil, der fastsættes 

af klubbens generalforsamling. 

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 7 Kontingent 

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

klubbens generalforsamling. 

 

 

§ 11 Afstemning på generalforsamling 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre 

denne vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har 1 stemme pr. bil, der er forsikret i GF. 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 og 

klubformanden. 

 

Ændres pr. 1/1-2021 til: 

§ 11 Afstemning på generalforsamling 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre 

denne vedtægt bestemmer andet. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af 

GF Forsvaret 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 og 

klubformanden. 

 

 

Motivation:  

GF Forsikring er ejet af medlemmerne gennem tilknytningen til en forsikringsklub. Sådan har det 

været i mere end 50 år, og det var sådan ”Dansk Auto Gruppeforsikring” startede tilbage i 

1960’erne. Og som navnet siger var det fra starten baseret på bilforsikringer. 

I dag tegner vi mange forskellige forsikringer i en GF klub, uden at der nødvendigvis er en bil i 

husstanden. Forskellige forhold som større miljøbevidsthed, parkeringsproblemer og tæt trafik, får 

folk til at fravælge bilen. Det har særligt de senere år betydet, at vi i GF har mange forsikrede, som i 

virkeligheden ikke er medlemmer, fordi de ikke har en bil i husstanden 

En række formænd i GF har i næsten 2 år arbejdet med spørgsmålet om, at medlemsbegrebet bør 

udvides. Vi må sørge for at alle GF-forsikrede har de samme muligheder, og derfor har der været 
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nedsat en udviklingsgruppe, til at kulegrave problematikken. Der har været holdt møder rundt om i 

landet, og efter mange drøftelser er der enighed blandt alle GF-formændene om, at vi vil udvide 

medlemsbegrebet. 

Det er bare ikke nok, at formændene er enige om, at det er en god ide. Netop fordi vi er et stort 

demokratisk fællesskab, skal medlemmerne være med til at bestemme, når der sker store ændringer. 

Derfor er der foreslået vedtægtsændringer på alle klubbers generalforsamlinger i dette forår, og vi 

håber, at alle nuværende medlemmer også synes vi skal sikre medlemskab for alle GF-forsikrede. 

Nogle af drøftelserne er gået på, hvordan klubberne skal håndtere det beløb på 100 kr. som alle har 

indbetalt ved tegningen af deres bilforsikring. Det er blevet besluttet, at de 100 kr. betales tilbage til 

alle ikraftværende bilforsikringer den 1. januar 2021, som en nedsættelse af præmien. 

Grunden til dette er, at der fremover ikke skal betales indskud i forbindelse med tegning af 

forsikringer i GF, og med tilbagebetalingen stilles alle medlemmer ens. 

Der har i processen skullet tages stilling til rigtig mange spørgsmål, både af holdningsmæssig 

karakter og af juridisk karakter, og alle brikkerne er faldet på plads i selskabet med en vedtagelse på 

en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af november 2019 i GF Forsikring. 

Bestyrelsen i vores klub synes det er en rigtig god ide, og vi anbefaler at stemme for udvidelsen. 

Som sagt, skal der på klubbernes generalforsamlinger ændres vedtægter, for at tanken om et udvidet 

medlemsbegreb kan blive til virkelighed i den enkelte klub. Derfor lægger bestyrelsen op til en 

grundig drøftelse af alle de spørgsmål, der måtte blive stillet i den forbindelse, og dermed håber vi, 

at det nye medlemsbegreb bliver vedtaget. 


