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Dagsordenens punkt 4a. på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017 for 

GF Finans og GF Østsjælland. 

 

Herunder nævnes den nuværende tekst for den paragraf, der foreslås ændret og efterfølgende, hvad 

teksten efter ændringen vil blive. Ændringen er tydeliggjort med fremhævet skrift. 

 

§1 lyder:   

§ 1 Navn og hjemsted  
Klubbens navn er GF Finans og GF Østsjælland. Dens hjemsted er Køge Kommune. Klubbens 

binavne er GF Finans, GF Østsjælland og Nationalbankens Forsikringsklub. 

§1 ændres til: 

 

§ 1 Navn og hjemsted  
Klubbens navn er GF Finans og GF Østsjælland. Dens hjemsted er Køge Kommune. Klubbens 

binavne er GF Finans, GF Østsjælland, GF Roskilde og Nationalbankens Forsikringsklub. 

 

Der er tilføjet GF Roskilde. 

 

 

§5 lyder: 

 

§ 5 Indskud 
Medlemmet betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke. 

Klubben køber aktier i GF Medlemsselskabet 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 det klubben. 

 

§5 ændres til: 

 

§ 5 Indskud 
Medlemmet 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 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om 

tilbagebetaling af indskud, tilfalder det klubben. 

 

GF Medlemsselskabet a/s er ændret til GF Forsikring a/s. 

 

 

§9 lyder: 

 

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. brev. Indkaldelsen skal 

indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal behandles. 

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 

underskrevne årsregnskab med revisors påtegning. 

 

 



 

2 

§9 ændres til: 

 

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle generalforsamlinger indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen til generalforsamlingen kan blive gjort tilgængelig på en af 

følgende måder:  

1) almindelig brevpost 

2) klubbens hjemmeside 

3) e-boks 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der 

skal behandles. 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 

underskrevne årsregnskab med revisors påtegning. 

 

Ændringen betyder, at der er taget højde for, at fremtidige indkaldelser ikke nødvendigvis 

skal foretages pr. brev med postvæsenet.  

 

 

§10 lyder: 

 

§ 10 Ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. 

 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

5. Fastsættelse af klubkontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant 

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Eventuelt 

 

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

hænde senest den 1. februar. 

 

 

Ændres til: 

 

§ 10 Ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. 

 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

5. Fastsættelse af klubkontingent og kontingent til autohjælp 

6. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant 

7. Valg af revisor og suppleant 

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

hænde senest den 1. februar. 

 

Der er i punkt 5 tilføjet ”og kontingent til autohjælp. 

 

 

§13 lyder: 

§ 13 Valg af bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på 4 personer, som vælges på generalforsamlingen skiftevis for 4 år 

ad gangen.  Formanden vælges ved direkte valg, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med 

en næstformand, kasserer og sekretær. 

Hvis formanden får forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden i formandens resterende 

valgperiode, mens suppleanten indtræder i den ledige valgperiode. 

Genvalg kan finde sted. 

Ansatte på klubkontoret er ikke valgbare. 

Der vælges en suppleant. Suppleanten er på valg hvert år. 

 

Ændres til: 

§ 13 Valg af bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på 4 personer, som vælges på generalforsamlingen skiftevis for 4 år 

ad gangen.  Formanden vælges ved direkte valg, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med 

en næstformand, kasserer og sekretær. 

Hvis formanden får forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden i formandens resterende 

valgperiode, mens suppleanten indtræder i den ledige valgperiode. 

Genvalg kan finde sted. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben, dog er ansatte på klubkontoret ikke valgbare. 

Der vælges en suppleant. Suppleanten er på valg hvert år. 

Det er kun medlemmer af klubben, der er valgbar til bestyrelsen. 

 

 

§15 lyder: 

 

§ 15 Tegningsregler 
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af næstformanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem. 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver hele bestyrelsens underskrift. 

 

 

 

 

 

Ændres til: 
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§ 15 Tegningsregler 
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver hele bestyrelsens underskrift. 

 

Dette er en grammatisk ændring da, tallet 1 ændres til ”et”. 

 

 

§19 lyder: 

 

§ 19 Opløsning af klubben 
Beslutning om opløsning af klubben træffes hvis ¾ af klubbens medlemmer er tilstede på 

generalforsamlingen og hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for 

forslaget. 

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

Er ¾ af medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på 

generalforsamlingen repræsenterede for forslaget til vedtægtsændringen, kan en ny 

generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de repræsenterede stemmer er for. Den nye 

generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første, og skal afholdes senest 6 uger efter. 

Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt. 

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

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

af GF Medlemsselskabet 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 formuen kan 

finde sted. Når dette er sket, er klubben opløst. 

 

 

Ændres til: 

 

§ 19 Opløsning af klubben 
Beslutning om opløsning af klubben træffes hvis ¾ af klubbens medlemmer er tilstede på 

generalforsamlingen og hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for 

forslaget. 

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

Er ¾ af medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på 

generalforsamlingen repræsenterede for forslaget til vedtægtsændringen, kan en ny 

generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de repræsenterede stemmer er for. Den nye 

generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første, og skal afholdes senest 6 uger efter. 

Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt. 

Opløsningen 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 formuen kan 

finde sted. Når dette er sket, er klubben opløst. 

 

 

GF Medlemsselskabet a/s er ændret til GF Forsikring a/s. 

 

-------------000------------- 


