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Præambel:
Ideen.  
Medlemmer af GF, der passer på sig selv og på deres ting, såvel i hjemmet som i trafikken, er 
med til at begrænse forsikringspræmiernes himmelflugt. 
GF FORSIKRING a/s er et samarbejde mellem klubber, der har noget tilfælles ud over, at de 
har tegnet en forsikring. Et sådant fællesskab forpligter, og i et klub-fællesskab øges 
solidaritet og ansvarsfølelse. 
Når en forsikringsklubs medlemmer forvolder færre skader, skabes overskud i forsikrings-
virksomheden. Medlemmernes belønning er, at en del af overskuddet tilbagebetales til 
medlemmerne, og præmiestigningerne holdes i ave.

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er ”Forsikringsklubben GF DASU F.M.B.A”. Dens hjemsted er Idrættens Hus, 
2605 Brøndby, og dens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Formål
GF DASU’s formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser i forhold til 
GF FORSIKRING a/s, hvor medlemmernes biler er forsikret (i det følgende benævnt ”selska-
bet”). Endvidere at formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling. Dette 
indebærer tillige: 

• At medlemmerne tilbydes relevante forsikringsprodukter på bedst mulige vilkår.
•  At medlemskredsen søges begrænset til forsikringstagere, der kan leve op til

gruppeforsikringsprincippets ide.
•  At GF DASU samarbejder med andre forsikringsklubber om at skabe de bedst

mulige rammer for gruppeforsikringsvirksomhed i dialog med selskabet.
• At forsikringsklubben er aktionær i GF Medlemsselskabet a/s.

Klubben skal arbejde aktivt for at udbrede kendskabet til gruppeforsikringsideen og 
tiltrække flest mulige af unionens medlemmer. Dette gøres ved at markedsføre klubben 
gennem annoncering i ”AUTOSPORT” og ved at støtte unionens ungdomsarbejde og det 
 sikkerhedsfremmende arbejde.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages ejere eller faste brugere af en bil, når sådanne personer 
er medlem af Dansk Automobil Sports Union. Disse personers nære slægtninge kan også 
 optages, idet det dog fælles for alle gælder, at de pågældende tillige skal opfylde sel-
skabets betingelser for at blive forsikret. Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring. 

§ 4 Ophævelse af medlemskab
Medlemskab af GF DASU ophører samtidig med bilforsikringens ophør, uanset om dette skyldes 
medlemmets opsigelse af forsikringen eller selskabets opsigelse af den forsikring, hvortil med-
lemskabet er knyttet.  
Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens 
eller generalforsamlingens beslutninger samt GF DASU’s vedtægter. Endvidere kan bestyrelsen 
beslutte at opsige medlemskab, når et medlem handler til skade for klubben. 



§ 5 Indskud
Medlemmerne betaler et indskud på 100,-kr. pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke.  
GF DASU køber aktier i GF Medlemsselskabet a/s for indskudsbeløbene. Aktierne tilhører GF 
DASU. Udtræder et medlem af GF DASU, 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. 

§ 6 Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene med deres indskud for GF DASU’s forpligtelser. 

§ 7 Kontingent, gebyr m.m.
Til dækning af en del af GF DASU’s udgifter opkræves et årskontingent, hvis størrelse fast-
sættes af klubbens generalforsamling. Dette kontingent opkræves normalt af selskabet 
på GF DASU’s vegne direkte hos medlemmerne i forbindelse med bilpræmiebetalingen pr. 
1. januar Generalforsamlingen kan endvidere vedtage, at nye medlemmer skal erlægge et 
indmeldelsgebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 

GENERALFORSAMLINGER

§ 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. Ind-
kaldelse til generalforsamlingen kan blive gjort tilgængelig på en af  følgende måder: 1)alm. 
brevpost, 2) meddelelse i ”AUTOSPORT” eller 3) på unionens hjemmeside.
Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, 
der skal behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige det af 
 bestyrelse og forretningsfører underskrevne årsrapport med revisionens påtegning. 

§ 9 Ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
 5. Fastsættelse af klubkontingent.
 6.  Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (valgt i ulige år); 

Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer (valgt i lige år). 
Valg af suppleant (på valg hvert år).

 7. Valg af revisor og af suppleant.
 8. Eventuelt. 
Under punktet eventuelt kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger.



§ 10 Afstemningsregler
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt stemmeflertal, 
medmindre andet er bestemt nedenfor. Medlemmerne har en stemme pr. bilforsikring, 
de har i klubben. Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på dagsordenen og 
ændringsforslag hertil. Der kan kun stemmes ved fuldmagt inden for samme hus-
stand. Stemmer ifølge fuldmagt kan kun afgives som et ”ja” eller et ”nej” til et eller flere 
 punkter i indkaldelsen og kan ikke anvendes som udtryk for anden tilkendegivelse. 
Fuldmagter til at stemme på den ordinære generalforsamling skal ikke anses for gyldige 
på en ekstraordinær generalforsamling. 

§ 11 Ændring af foreningensvedtægter
Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede 
stemmer er for forslaget. 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 
mindst 1/10 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, led-
saget af et forslag der ønskes behandlet. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling. 

§ 13 Bestyrelsens sammensætning 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlin-
gen for 2 år ad gangen. Formand og næstformand vælges direkte af generalforsam lingen, 
idet formanden vælges i ulige år og næstformanden i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig 
med sekretær og kasserer. Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

§ 14 Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen har, under ansvar overfor generalforsamlingen, den daglige ledelse af 
klubbens anliggender. Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et 
af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhand-
lingsemne. Møderne indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 3 medlemmer er til sted. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflertal blandt 
de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Over 
det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

§ 15 Tegningsregler
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af to andre medlemmer af bestyrelsen.

§ 16 Økonomi
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen og  revisionen 
 påser, at klubbens midler er anbragt på betryggende og til fremme af klubbens 
 virksomhed tjenlig måde. 



§ 17 Revision
Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af 
en generalforsamlingsvalgt revisor. Revisor er på valg hvert år. 

§ 18 Klubbens opløsning
Forslag til klubbens opløsning skal optages som et særligt punkt på dagsordenen til en 
ordinær/ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede 
på generalforsamlingen, og hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stem-
mer er for forslaget. 
Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde.  
Hvis opløsning af klubben er vedtaget på en generalforsamling med 3/4 af de repræsen-
terede stemmer, men med under 3/4 af medlemmerne tilstede, kan en ny generalforsam-
ling vedtage forslaget, hvis blot 3/4 af de der 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 aktiver i GF Medlemsselskabet a/s skal afhændes 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 klubbens formue finder sted. Når dette er 
sket, er klubben opløst. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. september 1982,  
Ændret senest generalforsamling 15. marts 2018. 
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