VEDTÆGTER OG
FORSIKRINGSBETINGELSER

Vedtægter & forsikringsbetingelser

Vedtægter
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart - Gensidigt Forbund, CVR 67 76 07 19
Vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april 2013 med efterfølgende ændringer,
vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. april 2016.

§1
Forbundets navn er ”Ulykkesforsikringsforbundet for
dansk Søfart, gensidigt Forbund”. Det har hjemsted i
Københavns kommune.
§2
Forbundets formål er for arbejdsgivere indenfor dansk
søfart at overtage enhver risiko vedrørende arbejdsulykker m.m. efter lov arbejdsskadesikring og lov om
arbejdsskadesikring for Grønland, eller fremtidige bestemmelser, der erstatter disse.
Stk.2. Forbundet kan tegne forsikring på arbejdsskadelignende vilkår for besætninger på skibe under fremmed flag tilknyttet et dansk rederi, i henhold til de af
bestyrelsen nærmere vedtagne retningslinier.
Stk.3. Forbundet kan tegne forsikring for den i henhold til §61 i Lov om søfarendes ansættelsesforhold
m.v.(Sømandsloven) rederen påhvilende erstatningspligt for tab eller beskadigelse af en søfarendes ombordværende ejendele, jf. tilknyttede bekendtgørelser
om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået
tabt ved forlis eller andet havari, i henhold til de af bestyrelsen nærmere vedtagne retningslinjer.
§3
Er Danmark i krig, anses skade som følge af krigshandlinger, der rammer personer, som er forsikret i Forbundet, som arbejdsskade.
§4
Forbundet driver ikke genforsikring.

II. Medlemmernes hæftelse for forbundets forpligtelser
§5
Forbundet er et gensidigt selskab. Medlemmer er
Forbundets til enhver tid værende forsikringstagere.
Samtlige medlemmer hæfter solidarisk for Forbundets
forpligtelser. Hæftelsen kan kun gøres gældende af
Forbundet.
Stk. 2. Regler for indtræden og udtræden fastsættes i
forsikringsbetingelserne.
§6
Medlemmer, der udtræder af Forbundet, vedbliver at
hæfte for forpligtelser, der er stiftet inden udløbet af
det regnskabsår, i hvilket medlemmet udtrådte. Denne
hæftelse bortfalder, når der efter ophøret af medlemsforholdet foreligger en, af generalforsamlingen godkendt årsrapport, der mindst viser balance mellem aktiver og passiver. Udtrådte medlemmer har ingen andel i
Forbundets formue.
III. Forbundets generalforsamling
§7
Den øverste myndighed i alle Forbundets anliggender
udøves af generalforsamlingen. Alle medlemmer af
Forbundet har, under forudsætning af anmeldelse om
deltagelse mindst 5 dage før, ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet, men stemmeberettiget
er kun den delegerede forsamling bestående af dennes
formand og 14 delegerede.
Stk.2. Af de delegerede udpeges 10 af Danmarks Rederiforening, 4 af Rederiforeningen af 2010.
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Stk. 3.1. Formanden vælges af generalforsamlingen.
Desuden vælges på generalforsamlingen en næstformand af og blandt de delegerede. I tilfælde af stemmelighed afgøres disse valg ved lodtrækning.
Stk.3.2. Valgene gælder for en 3-års periode regnet
mellem de pågældende ordinære generalforsamlinger.
Suppleringsvalg sker i overensstemmelse med vedtægtens regler for valg af formand og næstformand.
§8
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsordenen skal foretages tidligst 4 uger og senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse ved offentliggørelse på Forbundets hjemmeside. Hver delegeret indkaldes personligt af formanden ved brev med angivelse af
dagsordenen.

§9
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende
dagsorden:
1)	Bestyrelsen aflægger beretning om Forbundets virksomhed i det forløbne år.
2)	Bestyrelsen fremlægger den reviderede, af bestyrelsen
og direktøren underskrevne årsrapport til godkendelse.
3)	Valg af medlemmer til bestyrelsen for det kommende år.
4)	Evt. valg af formand og næstformand for den kommende 3-års periode, jfr. § 7, stk. 4.
5)	Valg af revisor/er.
6) Sager, der fremlægges af bestyrelsen.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april.
Et eksemplar af årsrapporten for det forløbne år med revisionsbemærkninger sendes til hver delegeret senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse; årsrapporten med revisionsbemærkninger skal fra sammme
tidspunkt fremlægges til eftersyn for medlemmerne på
Forbundets kontor.
Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage,
når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af blot 1 delegeret. Indkaldelse sker i alle tilfælde som
ovenfor angivet.
Stk. 4. Alle generalforsamlinger afholdes i København og
ledes af formanden. Sagerne afgøres ved stemmeafgivning med simpel majoritet, cfr. dog § 19. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. En delegeret, der
er forhindret i at give møde, kan give en anden delegeret
skriftlig fuldmagt til at stemme i sit sted.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når
mindst 8 delegerede, herunder formanden, deltager.
Stk. 6. I tilfælde af formandens forfald overtages hans
funktioner i alle i denne paragraf nævnte forhold af næstformanden.

7)	Sager, som delegerede ønsker behandlet. Sådanne
forslag skal være fremsat i så god tid, at forslaget
kan blive optaget på dagsordenen ved indkaldelse
til den ordinære generalforsamling.
§ 10
Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingerne; denne underskrives af formanden for
de delegerede.
§ 11
Formanden og næstformanden for den delegerede
forsamling lønnes som sådanne og som formand og
næstformand for bestyrelsen med et fast årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen; det samme
gælder de øvrige medlemmer af bestyrelsen, hvorimod
de delegerede i øvrigt er ulønnede. De delegerede og
medlemmerne af bestyrelsen får, når de er bosatte
udenfor København, deres udgifter ved rejser til møder
i Forbundet godtgjort af dette efter regning.
IV. Forbundets bestyrelse og direktion
§ 12
Forbundets bestyrelse består af en formand og en
næstformand, hvilke poster beklædes af henholdsvis
formanden og næstformanden for den delegerede for-
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samling, samt af 5 bestyrelsesmedlemmer valgte af og
blandt de delegerede, således at 3 repræsenterer Danmarks Rederiforening, 2 repræsenterer Rederiforeningen af 2010.
Stk.2. Valgene af menige bestyrelsesmedlemmer foregår på ordinær generalforsamling for ét år ad gangen;
genvalg kan finde sted. Suppleringsvalg sker i overensstemmelse med vedtægtens regler for valg af bestyrelsesmedlemmer, eventuelt på ekstraordinært indkaldt
generalforsamling, såfremt bestyrelsen ikke indtil næste ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig
med de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer.
Stk.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Dens møder indkaldes og ledes af formanden og er beslutningsdygtige, når mindst 4 medlemmer - herunder
formanden - deltager. Beslutning tages med simpel
majoritet; i tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget. I tilfælde af formandens forfald overtages hans funktioner i alle i denne paragraf nævnte
forhold af næstformanden.
Stk.4. Der føres en protokol over forhandlingerne på
bestyrelsesmøderne; denne underskrives eller påtegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk.5. Forbundet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af et bestyrelsesmedlem sammen med
Forbundets direktør. Bestyrelsen kan meddele kollektiv
prokura.
§ 13
Bestyrelsen repræsenterer Forbundet udadtil under
ansvar overfor generalforsamlingen. Den udnævner,
afskediger eller suspenderer direktionen og fastsætter
direktionens gage/r.
Stk. 2. Bestyrelsen påser, at Forbundets midler er anbragt på betryggende måde til fremme af Forbundets
virksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen og den statsautoriserede revisor
påser, at de midler, der er afsat til dækning for forsikringsmæssige hensættelser, er anbragt efter de derom
af Finanstilsynet fastsatte regler.
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Stk. 4. Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer bestemmelse om fastsættelse af præmier, herunder også om opkrævning af
ekstra præmie, dersom det betalte præmiebeløb
skulle vise sig utilstrækkeligt til at dække Forbundets
udgifter. Udover ekstra grundpræmie kan bestyrelsen
lade opkræve tillægspræmier i det omfang, den finder
det fornødent for at tilvejebringe nødvendig basiskapital.
Stk. 6. Bestyrelsen træffer bestemmelse om genforsikring af Forbundets risiko og afgør i øvrigt alle sager,
som ikke henhører under generalforsamlingens kompetence.
§ 14
Den daglige ledelse af Forbundets virksomhed forestås under ansvar overfor bestyrelsen af en direktion i
overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for direktionens opgaver og ansvar.
V. Regnskab
§ 15
Forbundets regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten
for det forløbne år skal foreligge afsluttet 1. april og revisionsberetning afgives senest 14 dage derefter.
Stk. 2. Årsrapporten med revisionsbemærkninger tilsendes de delegerede senest 8 dage, før det af bestyrelsen
fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling, jfr. § 8 stk. 2.
Stk. 3. Der afsættes en reserve til dækning af løbende
ydelser tilkendt efter arbejdsskadeloven, samt en erstatningsreserve til dækning af indtrufne, endnu ikke afgjorte skader herunder skadesadministrationsudgifter.
Stk. 4. Efter at årsrapporten er godkendt på ordinær generalforsamling, sendes et trykt eksemplar deraf til Forbundets
medlemmer. Udsendelsen sker senest den 1. august. Årsrapporten offentliggøres, evt. i sammendrag, i Berlingske.
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VI. Revision

XIII. Vedtægtsændringer

§ 16
Til at revidere Forbundets årsrapport vælger generalforsamlingen mindst en revisor, der skal være statsautoriseret. Valg af yderligere revisorer finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
Valget gælder for ét år; genvalg kan finde sted.

§ 18
Til ændring af denne vedtægt kræves, at ændringen tiltrædes af mindst to trediedele af de afgivne stemmer på
en generalforsamling.

Stk. 2. Den statsautoriserede revisor skal mindst 2 gange årligt ved uanmeldt kontrol påse, at Forbundet har
registrerede aktiver, der mindst modsvarer de samlede
forsikringsmæssige hensættelser, og i beretningen om
revision af årsrapporten redegøre for den foretagne
kontrol.
VII. Egenkapital
§ 17
Til egenkapitalen foretages henlæggelse, der mindst
dækker Forbundets solvensbehov, samt eventuel, efter
omstændighederne og Forbundets kapitalforhold rimeligt afpasset, yderligere henlæggelse.

Stk. 2. Vedtægtsændringer, som er en nødvendig følge
af gældende lovbestemmelser, kan dog foretages af bestyrelsen uden forudgående vedtagelse på generalforsamlingen.
IX. Opløsning
§ 19
Opløsning af Forbundet kan kun ske, såfremt dette er
godkendt af 3/4 af de delegerede på en generalforsamling indkaldt med dette formål, og de til enhver tid gældende lovregler for opløsning af lovpligtige arbejdsskadeforsikringsselskaber er iagttaget.
Stk. 2. Egenkapitalen fordeles efter reglerne i § 17, stk. 4.

Stk. 2. Egenkapitalens midler anbringes af bestyrelsen
efter tilsvarende regler som Forbundets øvrige midler,
jfr. § 13,stk4.
Stk. 3. Egenkapitalens midler tilhører Forbundet som
sådant, de enkelte medlemmer er ikke lodtagne i det
i noget bestemt forhold, og de har derfor ikke krav på
ved udtrædelse af Forbundet at få nogen del af egenkapitalen udbetalt. Det kan efter generalforsamlingens
bestemmelse anvendes til hel eller delvis dækning af
Forbundets underskud.
Stk. 4. I tilfælde af Forbundets ophævelse vil egenkapitalen være at fordele mellem de medlemmer, der på
tidspunktet for ophævelsen er forsikret i Forbundet, i forhold til de af medlemmerne inden for det sidste femår
indbetalte bidrag.
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