
GF Vestsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling på Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø,  
onsdag den 5. april 2017 kl. 18.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
4.  Fastsættelse af klubkontingent 

Bestyrelsen foreslår 50 kr. (uændret) 
Fastsættelse af kontingent for klubbens autohjælp.  
Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at hæve kontingentet  
til max. 300 kr. når betaling til DAH er fastlagt i august måned.

5.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsen foreslår 
vedtægtsændringer, som følge af ny ejerstruktur i GF Forsik- 
ring a/s. Det komplette forslag til vedtægtsændringer er vedlagt 
sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Klubbens årsrapport/regnskab er fremlagt på klubkontorerne i Sorø, Slagelse og Holbæk til gennemsyn for medlemmer  
i perioden frem til generalforsamlingen. 

Som sædvanligt starter generalforsamlingen med en aftenbuffet, og derfor er tilmelding nødvendig. 
Tilmelding på tlf. 72 24 41 61 senest onsdag den 29. marts 2017.

 
6.  Valg   

•  Bestyrelsesmedlemmerne:  
Claus Fischer og Anders Køhler-Johansen

 •  Bestyrelsessuppleant:  
Brian Pihl Pedersen

 •  Revision:  
Revisionsfirmaet Dansk Revision Slagelse/Sorø  
De foreslåede er villige til at modtage genvalg

7. Eventuelt

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

GF er kundeejet. Det betyder, at det ikke er aktionærer, men dig og alle vores andre kunder, der får del 
i årets overskud. 
Hvert år gør vi bilskaderegnskabet op i din forsikringsklub. Jo færre skader, der er blevet anmeldt til klubben 
i løbet af året, jo større overskud. Overskuddet trækker vi fra i din pris for det kommende år. 
Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Hvis du gerne vil have indblik i og indflydelse på 
klubbens arbejde, så mød op til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
[Klubnavn]

[Kundens navn]
[Kundens adresse1]
[Kundens adresse2]
[Kundens postnr. og by]

Dato:

[Klubnavn] · [Klubadresse] · [Postnr. og klubby]
[Klubtlf.] · [Klub website] · [Klubmail] · [Klub CVR]



Total indtjent præmie inkl. afgift 41.122.928
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -5.448.700
Administration & reassurancebidrag -13.199.464 -18.648.164

Til rådighed til skader 22.474.764

Ansvarsskader -5.071.779
Kaskoskader (skader på egen vogn) -12.150.837
Skadereserver -411.229
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -3.626.660 -21.260.505
Dækket af fællesassurance 291.162

1.505.421
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 416.996
Regulering af skader for 2014 398.654
Regulering af skader for 2015 285.232 1.100.882

Overført fra skadereserver mv. 464.170

3.070.473
829.741

Samlet resultat for 2016 3.900.214

828.923
4.729.137

Resultatet svarer til et overskud på 11,50% af den præmie, det enkelte 
medlem/forsikringstager har indbetalt for hele eller dele af skadeåret 2016, inkl. afgift.

SKADEREGNSKAB for 2016

Nettooverskud på ansvarsafgiften for 2016

Ansvarsafgift i h.t. lov om afgift af ansvarsforsikringer 
for motorkøretøjer mv. §3 stk. 3
Samlet resultat for 2016

Bilskaderegnskab for GF Vestsjælland 2016


