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Fusionsredegørelse 
 

I forbindelse med forslag om fusion mellem  
 
GF Region & Kommune F.M.B.A  
Faaborgvej 106  
5250 Odense SV 
Cvr nr.: 53 56 39 10 
 
Og  
 
GF Lindø F.M.B.A  
Kallerupvænget 2 
5230 Odense M 
Cvr nr.: 53 56 41 19 

 

har bestyrelserne i de deltagende foreninger GF Region & Kommune F.M.B.A. og GF Lindø F.M.B.A. i 

fællesskab udarbejdet følgende fusionsredegørelse for foreningernes deltagelse i fusionen. 

 

1. Den planlagte fusion 
Der planlægges en fusion mellem følgende foreninger med begrænset ansvar GF Region & Kommune 

F.M.B.A. som den fortsættende forening og GF Lindø F.M.B.A. som den ophørende forening. 

 

De fusionerende foreninger planlægger at fusionere med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 

2021. 

 

Baggrunden for fusionen er et ønske om fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt serviceniveau 

samt sikre en bæredygtig klub med et stabilt niveau for overskudsdeling.  

 

Som led i den planlagte fusion vil den ophørende forening GF Lindø F.M.B.A. ophøre med at eksi-

stere. Medlemmerne i den ophørende forening vil blive medlem i den fortsættende forening. Da der er 

tale om en fusion mellem to erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar ydes ikke noget ve-

derlag.  

 

2. Begrundelse for fusionen 
Formålet med den planlagte fusion er et ønske om, fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt ser-

viceniveau samt sikre en bæredygtig klub med et stabilt niveau for overskudsdeling.  

Med den øgede konkurrence på forsikringsmarkedet bliver det stadig vanskeligere for små forsikrings-

klubber, både at kunne tilbyde et stabilt niveau for overskudsdeling til medlemmerne og et fortsat højt 
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serviceniveau. Som situationen er nu med klubbens begrænsede tegningsområde, og deraf begræn-

sede fremtidsmuligheder, har den ophørende forening GF Lindø F.M.B.A. en sårbar størrelse. 

 

Det har været afgørende for bestyrelsen i den ophørende forening GF Lindø F.M.B.A, at medlemmer-

nes interesser fortsat varetages på bedste måde. I den forbindelse har bestyrelsen i den ophørende 

forening GF Lindø F.M.B.A. vurderet og fundet det bedst at samarbejde med GF Region & Kommune 

F.M.B.A. 

 

De nuværende medlemmer i den ophørende forening GF Lindø F.M.B.A. fortsætter med eget bilska-

deregnskab og dermed, som egen skadegruppe under den fortsættende forening GF Region & Kom-

mune F.M.B.A. i 3 år regnet fra den regnskabsmæssige virkning af fusionen.  

 

Den eksisterende transportordning i GF Lindø F.M.B.A. fortsætter uændret i GF Region & Kommune 

F.M.B.A.  

 

 
3. Vederlag 
Da der er tale om en fusion mellem to erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar ydes ikke 

noget vederlag. Medlemmer der udtræder i forbindelse med fusionen vederlægges ikke. 

 
 
4. Erklæringer 
Der er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) i henhold 

til selskabslovens § 242.  
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