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GF Fyn
Generalforsamling 31. marts 2020

GF FynDagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

a. Ændring af klubvedtægter bl.a. til nyt medlemsbegreb 

pr. 1. januar 2021, herunder Formål, medlemskab og 

indskud Der sker ændring af §1, §2, §3, §4, §5, §8 og §11

5. Fastlæggelse af klubkontingent 
6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer

Nyvalg i stedet for Majbrit Hedegaard
På valg er:   Henrik Præstegaard (modtager genvalg)

Poul Leineweber       (modtager genvalg)
Claus Tolstrup            (modtager genvalg)           

7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
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GF Fyn1. Valg af dirigent

GF Fyn

Året 2019

Det var heller ikke så 
ringe endda!
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GF Fyn
Resultat 2019 på den hurtige måde:

2017 2018 2019

Godt 
bilskaderegnskab 15% 15% 15%

Godt 
driftsregnskab 1.809.237 kr. 2.169.011 kr. 2.825.260 kr.

Vi er vækstet 707 medlemmer 1.229 medlemmer 1.335 medlemmer

GF Fyn
Stigning i 2019 - næsten 22 mio. kr. 
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GF Fyn
Over 5.000 flere nye forsikringer i 2019
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GF Fyn
Resultat 2019 på den hurtige måde:

2017 2018 2019

Egenkapital 27.186.751 kr. 29.355.761 kr. 32.181.021 kr.

Skadefond 13.859.101 kr. 14.010.585 kr. 12.633.266,53 kr. 

Kontorer 4 4 5

Investerings-
resultat 548.555 kr. -1.024.832 kr. 1.390.328 kr.



GF Fyn

Antal biler  2010 til 2019
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Skaderegnskab 2019
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GF Fyn
Vi glæder os til den bliver færdig

GF Fyn

Lov om Forsikringsformidling

Loven medfører, at alle
distributører af forsikringer bliver
underlagt de samme
oplysningskrav og krav til adfærd
i form af god skik regler.

GF Fyn bliver således direkte
underlagt Finanstilsynet, hvilket
medfører, at klubbens bestyrelse
og forretningsfører skal
godkendes her.
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GF Fyn
Brev fra Finanstilsynet

GF FynVi er blevet godkendt



GF Fyn
Nyt kontor i Odense
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GF Fyn
Nyt Kontor i Odense: 
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GF Fyn
Nyt kontor i Odense
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GF Fyn

Blake 8240 Blake 8240 
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GF Fyn

GF Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab

Fortsat medlemskontingent, men intet medlemsindskud

Fra 2021 bliver alle kunder automatisk medlemmer

Alle medlemmer har samme ret til indflydelse og fordele

GF Fyn
Vi er i den gode cirkel

Godt 
image

Investere 
i udvikling  

Sund forretning

Pænt overskud

Konkurrencedygtige 
produkter og priserFlere medlemmer

Medlemstilfredshed   
og medlemsanbefaling
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GF Fyn

Hvorfor er vi så i den gode 
cirkel?

Vore medarbejderes
indsats 

Vi har de rigtige produkter 

Vi har de rigtige  medlemmer

Den nye overskudsdeling

Vort nærhedsprincip

Vi bliver anbefalet af jer
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Odense
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GF Fyn
Middelfart
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GF Fyn
Faaborg
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GF Fyn
Svendborg

Ledig
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GF Fyn
Nyborg
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GF Fyn

Vores målsætning

Fortsat gode og billige 
forsikringer til medlemmerne

En  fortsat stigende lønsom 
portefølje, som er i balance 
med klubbens driftsøkonomi 
og økonomiske fundament

GF FynSpørgsmål 
til 
beretningen  
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GF Fyn
Årsrapport 
for 
regnskabsår 
2019
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GF Fyn
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GF Fyn
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GF Fyn
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GF Fyn
Spørgsmål til 
årsregnskabet.  
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GF FynForslag fra 
bestyrelse eller 
medlemmer

Ændring af klubvedtægter bl.a. til 
nyt medlemsbegreb pr. 1. januar 
2021, herunder formål, 
medlemskab og indskud 

Der sker ændring af §1, §2, §3, 
§4, §5, §8 og §11
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GF Fyn

Fra bilforsikringer til
alle gængse forsikringer

Fra privatkunder 
til både privat- og 
erhvervskunder

Fra overskudsdeling 
på bil til overskudsdeling 
på alle forsikringer

Det er et helt naturligt 
næste skridt i vores 
udvikling fra 1960´erne 

GF Fyn

Det nye medlemsbegreb 
har flere fordele

Flere medlemmer giver 
et bredere lokalt ejerskab

Samme rettigheder giver 
et stærkere lokalt fællesskab

Du for adgang til flere 
medlemsfordele og 
arrangementer

Din indflydelse og 
overskudsdeling 
fortsætter uændret



GF Fyn

Indskud tilbagebetales til nuværende 
medlemmer 
pr. 1. januar 2021.

Det er en selvfølgelighed, for det 
stiller medlemmerne lige.

Tidligere
blev man 

medlem via 
bilforsikring
en med ét 
indskud og 

ét 
kontingent 

pr. bil

Fremover skal der ikke betales indskud 
og kun ét kontingent

GF Fyn
Fremover skal der ikke betales indskud 
og kun ét kontingent

Fremover 
bliver 

alle med en 
forsikring 
medlem

Man er medlem, når man er 
myndig, og medlemskabet er 
knyttet til cpr/cvr nummer. Der 
er kun ét medlemskab per 
cpr/cvr nummer.

Hvis der er to forsikringstagere 
på samme police er 
medlemmet den, der står 
øverst på policen. 
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GF Fyn

Der betales ét kontingent pr. 
cpr/cvr nummer, hvis man har en 
af følgende forsikringer:

Bil, hus, indbo og ulykke 

Erhverv: Bil, bygning, løsøre, 
arbejdsskade og  erhverv/produktansvar

Fremover er 
der ikke 

indskud og
kun ét 

kontingent

Fremover skal der ikke betales indskud 
og kun ét kontingent

GF Fyn

Nyt medlemsbegreb
sikrer uændret indflydelse og fordele 

for de trofaste medlemmer der 
fravælger bilen af forskellige årsager
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GF Fyn
Alt i alt 27.562 medlemmer

Antal kunder uden 
bil

11.219
41%Antal medlemmer 

med 1 eller flere 
biler

16.343
59%

Alt i alt
27.562 medlemmer
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Nu er en bil lig 
en stemme. 
Fremover bliver  
det en stemme 
pr. cpr. nr. uanset 
antal biler

GF Fyn

Forslag fra bestyrelsen om 

ændring af klubvedtægter



GF Fyn

§ 1 Navn og hjemsted

Overskrift ændres til § 1 Navn 
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GF Fyn§ 2 Formål

Fra: 

Klubbens formål er at formidle forsikringer og andre tjenesteydelser for medlemmerne, 
samt at varetage disses interesser overfor forsikringsselskabet GF Forsikring a/s (GF), 
hvor medlemmernes biler er forsikrede.

Til: 

Klubbens formål er at formidle forsikringer i henhold til Lov om 
forsikringsformidling og andre tjenesteydelser for medlemmerne, samt at varetage 
disses interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor medlemmerne er 
forsikret. Klubbens formål er endvidere at styrke klubbens indflydelse på GF 
Forsikring a/s ved at klubben er forpligtiget til at købe aktier i GF Forsikring A/S 
svarende til medlemsantallet. Aktierne tilhører klubben.

44



GF Fyn

§ 3 Medlemskab (ikrafttrædelse 1/1 2021)

Fra: 

Som medlemmer kan optages alle ejere eller faste brugere af en bil, bosiddende på Fyn og 
omkringliggende øer, omhandlende et antal postnumre, der er nærmere aftalt mellem 
klubben og GF, såfremt de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret. Såfremt 
særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler.

Til: 

Som medlemmer kan optages forsikringstagere over 18 år, bosiddende på Fyn og 
omkringliggende øer, samt i postnumre, der er nærmere aftalt mellem klubben og GF 
Forsikring a/s, og såfremt de i øvrigt opfylder GF Forsikring a/s 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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GF Fyn
§ 4 Ophævelse af medlemskab (ikrafttrædelse 1/1 2021)

Fra: 

Efter enhver anmeldt skade er klubbens bestyrelse, efter samråd med GF i indtil 14 dage 
efter erstatningens betaling eller afvisning af anmeldelsen berettiget til at skærpe 
selvrisikobetingelserne eller ophæve medlemskabet med 14 dages varsel.

Det samme gælder, hvis et medlem på anden måde ikke holder sig love og vedtægter 
efterrettelige.

Til: 

Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere har 
policer i kraft, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/forsikringerne 
eller GF Forsikring a/s opsigelse af forsikringen/forsikringerne. 

Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder 
bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning samt foreningens vedtægter.

Bestyrelsen kan endvidere opsige et medlem, som handler til skade for klubben.
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GF Fyn

§ 5 Indskud
Fra: 

Medlemmerne betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil.

Indskud 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 5 år efter datoen for medlemsskabets ophør anmodet om 
tilbagebetaling af indskud, tilfalder det klubben. Der kan modregnes for eventuel restance til 
klubben eller GF.

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. Der kan modregnes for eventuel 
restance til 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.
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GF Fyn

§ 7 Kontingent (ikrafttrædelse 1/1 2021)

Fra: 

Til dækning af klubbens drift opkræves der et mindre årskontingent, der fastsættes af 
generalforsamlingen. 
Kontingentet opkræves normalt af GF på klubbens vegne i forbindelse med 
bilpræmieopkrævningen pr. 1. januar.

Til: 

Til dækning af klubbens drift opkræves der et mindre kontingent, der fastsættes af 
generalforsamlingen.
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GF Fyn
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Til: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte 
advisering til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for 
generalforsamlingen og mindst en kort angivelse af de forslag, der skal behandles. 
Forslag om vedtægtsændringer og om ophævelse af klubben skal dog medsendes i 
deres helhed, eller gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside mindst 14 dage før 
generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via klubbens hjemmeside og 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 ansatte forretningsfører underskrevne årsrapport med revisorens 
påtegning.

Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til 
bestyrelsesmedlemmer.
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GF Fyn
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Fra: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte advisering til 
medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og mindst 
en kort angivelse af de forslag, der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer og om 
ophævelse af klubben skal dog medsendes i deres helhed.

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal 
behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, tillige det af bestyrelsen og 
en eventuel ansat forretningsfører underskrevne årsrapport med revisorens påtegning.

Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til bestyrelsesmedlemmer. 
Såfremt der ikke er ansat en forretningsfører, men dennes hverv udøves af formanden, 
fastsættes dennes aflønning ikke af generalforsamlingen, men efter reglerne for en 
forretningsfører.
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GF Fyn

§ 9 Ordinær generalforsamling

Fra: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april 
måned.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af klubbens           årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Fastsættelse af klubkontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest den 1. februar.

Til: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
april måned.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af klubbens           årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Fastsættelse af klubkontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest den 1. februar.

51

GF Fyn

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

Fra: 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med 
mindre denne vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har en stemme pr. bilforsikring, de 
har i klubben. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

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 af bestyrelsens formand.

Til: 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, 
medmindre denne vedtægt bestemmer andet. Stemmeberettigede er alle medlemmer. 
Hvert medlem har én stemme uanset antal policer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

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 af bestyrelsens formand.
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GF Fyn

Spørgsmål?

GF Fyn
Fastsættelse af
kontingent

Bestyrelsen
foreslår
uændret 75 kr.



GF Fyn

Bestyrelsen anbefaler:

I stedet for Majbrit Hedegaard
Mattias Andersen

Genvalg til
Henrik Præstegaard
Poul Leineweber
Claus Tolstrup

Kandidater til bestyrelsen

GF Fyn

PWC
Statsaut. Revisor
Kristian Rath

Karen Sørensen

Kandidater til Revisionen
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Eventuelt


