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VEDTÆGTER FOR VESTJYLLAND FORSIKRING GS. - 2020
§1.
1.1

NAVN
Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs.
Selskabets binavne er Bølling-Nørre Herreders gensidige Brandassuranceforening
og Hjerm-Ginding Herreders gensidige Brandassuranceforening for rørlige
Ejendele.

§2.
2.1

HJEMSTED
Selskabets hjemsted er Videbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune.

§3.
3.1

FORMÅL
Selskabets formål er at drive gensidig forsikringsvirksomhed i alle forsikringsbrancher undtagen livsforsikring. Selskabet skal dog uanset foranstående kunne
eje aktier i et forsikringsaktieselskab.

§4.
4.1

MEDLEMMER
Medlemmer af selskabet er dets forsikringstagere.

4.2

Medlemskabet begynder med forsikringens ikrafttræden og ophører med
forsikringens ophør.

4.3

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

4.4

Udtrådte medlemmer har ikke krav på andel i selskabets formue.

4.5

Rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til forsikringsforholdet, fastsættes i
forsikringsvilkårene.

§5.
5.1

STYRELSE
Selskabets styrelse består af en generalforsamling, en bestyrelse og en direktion.
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§6.
6.1

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen består af mindst 30 og højest 50 delegerede valgt, af selskabets
medlemmer.

§7.
7.1

DELEGEREDE
Blandt selskabets medlemmer vælges mellem 30 og 50 delegere ved direkte valg
i selskabets valgkredse.

7.2

Det er bestyrelsen, der bestemmer antallet af delegerede, der skal vælges for
valgperioden.

§8.
8.1

VALGKREDSE
Selskabet er inddelt i følgende valgkredse:
Valgkreds 1: Postnumrene 6973, 6980, 6990, 7470, 7490, 7500, 7540, 7550, 7560,
7570, 7600, 7620, 7650, 7660, 7673, 7680, 7790, 7800, 7830, 7840, 7850, 7860,
7870, 7884, 8800, 8831
Valgkreds 2: Postnumrene 6933, 7260, 7270, 7280, 7323, 7330, 7361, 7400, 7430,
7441, 7442, 7451, 7480, 8600, 8620, 8632, 8641, 8643, 8653, 8670, 8680, 8840,
8850, 8882, 8883
Valgkreds 3: Postnumrene 6870, 6880, 6893, 6900, 6920, 6940, 6950, 6960, 6971
Valgkreds 4: Postnumrene 6682, 6690, 6700, 6705, 6710, 6715, 6720, 6731, 6740,
6752, 6753, 6800, 6818, 6823, 6830, 6840, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6857,
6862, 7190, 7200, 7250

8.2

Bestyrelsen fastlægger forud for hvert valg antallet af kandidater i hver af valgkredsene under hensyn til forretningsomfanget i de enkelte valgkredse.
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§9.
9.1

VALGBARHED
Valgbare er selskabets medlemmer, som på valgtidspunktet ikke er fyldt 70 år,
som i hele valgperioden er medlem, som er myndig, og som ikke har ansættelse
i eller virker for en konkurrerende forsikringsvirksomhed, og som har rådighed
over sit bo.

9.2

Delegerede, der i løbet af valgperioden ikke længere opfylder betingelser for
valgbarhed, skal udtræde som delegeret.

9.3

Delegerede, der i løbet af valgperioden fylder 70 år, fortsætter dog, indtil næste
ordinære valg finder sted.

§10.
10.1

VALGPERIODE
De delegerede vælges for en valgperiode på 4 år, og tiltræder umiddelbart efter
valget har fundet sted.

10.2

Valg af delegerede afholdes hvert fjerde år i maj måned. Næste valg finder sted i
2023.

10.3

Alle delegerede afgår ved hvert valg. Genvalg kan finde sted.
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§11.
11.1

OPSTILLING OG VALG AF KANDIDATER
Bestyrelsen eller et medlem kan foreslå kandidater til valg af delegerede i et af
valgkredsene.

11.2

I april måned, før valgperiodens udløb, bekendtgøres på selskabets hjemmeside
om det forestående valg, med opfordring til hver valgkreds, at der indsendes
eventuelle kandidatforslag.

11.3

Kandidater, som ikke har været indvalgt i den forudgående valgperiode, skal have
mindst 5 stillere ud over kandidaten selv.

11.4

Kandidatforslag skal anmeldes til selskabet, og skal være selskabet i hænde inden
14 dage efter bekendtgørelsen jf. punkt 11.2. Kandidatforslag skal indeholde dokumentation for kandidatens valgbarhed samt en skriftlig erklæring fra kandidaten, at denne er villig til at modtage valg.

11.5

Offentliggørelse af kandidater sker på selskabets hjemmeside.

11.6

For opstilling til genvalg som delegerede er anmeldelse ikke nødvendig.

11.7

Er der opstillet flere kandidater i den enkelte valgkreds, end der skal vælges, bekendtgøres det i maj måned på selskabets hjemmeside, at enhver stemmeberettiget kan rekvirere en stemmeseddel inden 14 dage efter bekendtgørelsen.

11.8

Stemmesedlen skal være forsynet med medlemmets underskrift og være selskabet i hænde senest 5 dage efter ovennævnte frists udløb jf. bekendtgørelsesdatoen i punkt 11.7.

11.9

Valget som delegerede er den eller de kandidater, der opnår flest stemmer indenfor valgkredsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning af bestyrelsen.

11.10 Er der ikke opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, betragtes de
opstillede kandidater som valgt.
11.11 Er der til en post ingen kandidater opstillet, kan bestyrelsen om nødvendigt udpege en kandidat, der da anses for valgt.
11.12 Valgets resultat offentliggøres på selskabets hjemmeside.
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§12.
12.1

STEMMERET
Stemmeret til valg af medlemmer til delegeret har ethvert medlem, der senest
den 1. marts før valget er blevet medlem af selskabet, og som er myndig.

12.2

Hvert medlem har én stemme, og der kan afgives stemme ved fuldmagt.

12.3

Stemmeafgivningen er skriftlig og udøves pr. brev eller e-mail eller anden elektronisk kommunikation efter bestyrelsens nærmere beslutning.

§13.
13.1

GENERALFORSAMLINGER
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned
på et af bestyrelsens valgt sted inden for Ringkøbing-Skjern Kommune.

13.2

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftlig med mindst 2 ugers og
højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail eller anden elektronisk kommunikation
til hver enkelt delegerede samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

13.3

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen
samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på
generalforsamlingen.

13.4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13.5

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år.
Direktionens forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen
og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Forslag fra bestyrelsen eller delegerede.
Eventuelt.

Forslag, der af delegerede ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt
meddeles selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
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13.6

På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt selskabet senest 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

13.7

Dagsordenen og de fremsatte fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapporten, fremlægges til eftersyn for de delegerede på selskabets kontor senest 2 uger før generalforsamlingen og skal indenfor samme frist være tilgængelig
på selskabets hjemmeside.

13.8

På generalforsamlingen har hver delegeret én stemme.

13.9

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

13.10 Ikke-delegerede medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage
ordet dér, såfremt selskabet senest 5 dage før generalforsamlingen har modtaget
skriftlig anmeldelse om medlemmets deltagelse.
13.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, en af selskabets revisorer, eller når mindst 5% af de delegerede begærer dette skriftligt med angivelse
af et bestemt angivet emne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal
ske inden 14 dage efter denne er begæret.
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§14.
14.1

BESTYRELSE
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, som på den ordinære generalforsamling vælges af de delegerede blandt selskabets medlemmer.

14.2

Valget gælder for 3 år ad gangen, således at der – om fornødent efter lodtrækning – årligt afgår
		
		
		

ved 5 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 1 medlemmer,
ved 6 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 2 medlemmer, og
ved 7 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer.

14.3

Beslutningen om antallet af bestyrelsesmedlemmer træffes af de delegerede på
et delegeretmøde senest med udgangen af november måned året før generalforsamlingens afholdelse. Genvalg kan finde sted.

14.4

Valgbarhedsbetingelserne til bestyrelsen er de samme som valgbarhedsbetingelserne for delegerede. Medlemmer af bestyrelsen skal endvidere opfylde lovgivningens krav til bestyrelsesmedlemmer.

14.5

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb, eller opfylder medlemmet ikke
længere lovgivningen eller vedtægternes betingelser for at være bestyrelsesmedlem, foranlediger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der snarest afholdes
generalforsamling til valg af et nyt medlem for perioden indtil næste ordinære
generalforsamling. Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, kan valget udskydes til næste ordinære generalforsamling. Et nyvalgt
bestyrelsesmedlem indtræder i det ophørte bestyrelsesmedlems valgperiode.

14.6

Bestyrelsesmedlem, der i løbet af valgperioden fylder 70 år fortsætter dog, indtil
næste ordinære valg finder sted.

14.7

Bestyrelsen vælger, på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen af sin midte en formand og en næstformand.

14.8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller i dennes forfald næstformanden og mindst 3 andre medlemmer, er til stede. Bestyrelsen afgør alle sager
ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed får formandens – respektive næstformandens stemme udslaget.

14.9

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
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§15.
15.1

DIREKTION
Til varetagelse af selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Det
påhviler denne at lede selskabet forsvarligt i overensstemmelse med gældende
lovgivning og selskabets vedtægter.

15.2

Direktøren er berettiget og forpligtet til at deltage i generalforsamlingen og bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

§16.
16.1

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af selskabets vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af de delegerede er tilstede og mindst 3/4 af de mødte stemmer for
forslaget. Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at 2/3 af de delegerede ikke
har været til stede ved første generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage
efter dette indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages
med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte delegerede.

§17.
17.1

OPLØSNING
Beslutning om selskabets opløsning træffes efter tilsvarende regler som vedtægtsændringer.

§18.
18.1

TEGNINGSREGEL
Selskabet tegnes af formanden, respektive næstformanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.

§19.
19.1

REGNSKABSÅR
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

19.2

Årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside umiddelbart efter bestyrelsens endelige godkendelse af årsrapporten.

19.3

Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor,
som vælges for 1 år ad gangen.

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 23. marts 2020.

I bestyrelsen for Vestjylland Forsikring gs:

Kaj Damgaard, 		
formand		

Karin Vestersager Hansen,
næstformand

John Sandholm		

Kim Guldager

		
Jette Clausen		

Ann Michelle Dalgaard
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