
 
 

Bilag F – forslag til øvrige ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia. 

 

Bestyrelsen indstiller at ændre følgende bestemmelser i klubbens vedtægter:  

 

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle generalforsamlinger indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en 

angivelse af de forslag, der skal behandles.  

Indkaldelse til generalforsamling kan blive gjort tilgængelig på en af følgende måder:  

1) klubbens hjemmeside (GF 194) (https://www.gfforsikring.dk/gf-officerer)   

2) E-mail 

3) e-Boks. eller 

4) alm. Brevpost. 

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal 

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

forretningsføreren underskrevne årsrapport med revisorens påtegning. 

 

Ændres til: 

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle generalforsamlinger indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en 

angivelse af de forslag, der skal behandles.  

Indkaldelse til generalforsamling sker blandt andet via klubbens hjemmeside og/eller med direkte 

advisering til medlemmet f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre medier. 

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal 

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

forretningsføreren underskrevne årsrapport med den regnskabskyndige persons påtegning.  

 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15 april. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsens beretning. 

 3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse. 

 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 5. Fastsættelse af klubkontingent. 

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant. 

 7. Valg af revisor. 

 8. Eventuelt. 

 

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

hænde senest den 1. marts.  
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Ændres til: 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. 

Dagsordenen 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 regnskabskyndig person og regnskabskyndig suppleant. 

 8. Eventuelt. 

 

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

hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

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

afholdelse af generalforsamling. 

 

§ 12 Valg af bestyrelse 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen. 3 medlemmer er på valg de lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Der vælges en bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år.  

 

Ændres til: 

§ 12 Valg af bestyrelse 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen. 3 medlemmer er på valg de lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

Fratræder et bestyrelsesmedlem som klubmedlem, udtræder den pågældende samtidig som medlem 

af klubbens bestyrelse. 

Der vælges en bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år. 

 

§ 16 Skadereserve/fordeling af overskud (udgår) 

Der kan efter bestyrelsens bestemmelse oprettes en skadereserve med det formål at udelukke eller 

begrænse risikoen for, at klubben efter et skademæssigt belastende år skal optage lån til dækning af 

underskuddet. 

Bestyrelsen bemyndiges til at tilbageholde en del af overskuddet i det enkelte år og henlægge dette 

som skadereserve. Det er klubbens bestyrelse, der afgør om og i hvilket omfang, bemyndigelsen 
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skal anvendes. 

Bemyndigelsen begrænses dog således, at der højst må henlægges halvdelen af et års overskud og 

højst et beløb svarende til 10% af årets præmieindtægt. Overskud på mindre end 10% af årets 

præmieindtægt kan dog henlægges fuldt ud. 

Den samlede skadereserve må ikke overstige 35% af seneste års præmieindtægt. De henlagte midler 

skal forblive indestående hos og forrentes af GF Forsikring a/s, indtil de efter klubbestyrelsens 

bestemmelse skal anvendes efter deres formål. 

De henlagte skadereserver kan alene anvendes til hel eller delvis betaling af et års underskud eller 

til forhøjelse af det overskud, der udbetales ved bonuschecken og beregnes ud fra den bilpræmie, 

det enkelte medlem har indbetalt for hele eller dele af det forudgående skade år.  

Medlemmer har ikke i forbindelse med evt. udtræden af klubben særlige krav på udbetaling af 

andele af skadereserven. 

Overskud under 3% eller under 25 kr. udbetales ikke, men henlægges til efterfølgende års regnskab. 

 

§ 17 Revision 

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en 

generalforsamlingsvalgt kritisk revisor. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. 

 

Ændres til: 

NY § 16 Revision 

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og gennemgås af en 

generalforsamlingsvalgt regnskabskyndig person. Den regnskabskyndige person og dennes 

suppleant er på valg hvert år. 

Bestyrelsen kan vælge at få regnskabet revideret ved en registreret revisor. 

 

§ 18 Ændring af klubbens vedtægter 

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer 

er for forslaget. 

 

Ændres til: 

NY § 17 Ændring af klubbens vedtægter 

Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer 

er for forslaget. 

 

§ 19 Opløsning af klubben 

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

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

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

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

generalforsamlingen repræsenterede for forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, 

hvis blot ¾ af de repræsenterede stemmer for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 

uger efter den første og skal afholdes senest 6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes 
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samtidig. 

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

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

Forsikring a/s anvist køber. 

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

generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder 

sted. Når dette er sket, er klubben opløst.  

 

Ændres til: 

NY § 18 Opløsning af klubben 

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

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

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

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

generalforsamlingen repræsenterede for forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, 

hvis blot ¾ af de repræsenterede stemmer for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 

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

samtidig. 

 

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

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

Forsikring a/s anvist køber. 

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

generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder 

sted. Når dette er sket, er klubben opløst.  

 

 

Motivation:  

I forbindelse med den lovgivningsmæssige samt teknologiske udvikling, skønnes en generel 

revision af vedtægterne formålstjenlig, for at fremtidssikre klubbens vedtægter. 


