Vedtægter
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart. Gensidigt Forbund, CVR-nr. 67 76 07 19.
Vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april 2013, som ændret og vedtaget på den
ordinære generalforsamling den 28. april 2016, og som senest ændret og vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling 29. september 2020.

I. Forbundets navn, formål og definitioner
§1
Forbundets navn er ”Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart. Gensidigt Forbund” (herefter
”Forbundet”). Forbundet har hjemsted i Københavns kommune.

§2
Forbundets formål er for arbejdsgivere indenfor dansk søfart at overtage enhver risiko vedrørende
arbejdsulykker m.m. efter lov om arbejdsskadesikring og lov om arbejdsskadesikring i 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 retningslinjer.
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
Forbundet driver ikke genforsikring.

§4
Forbundet opkræver en Grundpræmie og en Ekstra Præmie, som defineret nedenfor:
Fastsættes hvert år som en enhedsgrundpræmie pr. sejldag/tjenestedag
Grundpræmie
pr. beskæftigede. Der kan fastsættes en Grundpræmie pr. fareklasse.
Opkræves hvis Grundpræmien viser sig utilstrækkelig til at dække
Ekstra Præmie
Forbundets udgifter og forpligtelser, jf. § 14, stk. 4. Den kan til enhver tid
opkræves indtil årsrapportens godkendelse.
Stk. 2. Grundpræmien er summen af den Foreløbige Præmie og den Endelige Præmie, som defineret
nedenfor:
Fastsættes på grundlag af Grundpræmien og medlemmets forventede
antal beskæftigede og sejldage/tjenestedage i forsikringsåret, jf. § 14,
Foreløbig Præmie
stk. 4. Den opkræves aconto to gange årligt, henholdsvis i april og i
oktober.
Fastsættes på grundlag af Grundpræmien og medlemmets faktiske antal
Endelig Præmie
beskæftigede og sejldage i forsikringsåret, jf. § 14, stk. 4. Den udsendes
inden 1. august i det efterfølgende forsikringsår.
Stk. 3. Udover ovenstående præmier kan bestyrelsen opkræve Kapitaltilskudsbidrag og Release Calls, som
defineret nedenfor:
Opkræves hvis bestyrelsen finder det fornødent for at tilvejebringe
Kapitaltilskudsbidrag
nødvendig basiskapital, jf. § 14, stk. 4. Den kan til enhver tid opgøres
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Release Calls

indtil, Forbundet endegyldigt har opgjort og lukket det relevante
forsikringsår.
Et beløb som udtrædende medlemmer efter anmodning og med
bestyrelsens godkendelse kan indbetale for at frigøre sig fra deres
forpligtelser overfor Forbundet, jf. § 7, stk. 3.

II. Elektronisk kommunikation
§5
Forbundet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin
kommunikation med medlemmerne. Forbundet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med
almindelig brevpost.
Stk. 2. Elektronisk kommunikation kan anvendes af Forbundet til indkaldelse til ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger, herunder ved udsendelse af dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter,
bestyrelses- og revisorerklæringer, delårsrapport, årsrapport, samt alle øvrige meddelelser og dokumenter,
som i henhold til Forbundets vedtægter skal udveksles mellem Forbundet og medlemmerne samt generelle
oplysninger fra Forbundet til medlemmerne.
Stk. 3. Oplysning om kravene og medlemmes forpligtelser i forbindelse med de anvendte systemer,
herunder fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation med Forbundet er tilgængelig på
Forbundets hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Forbundet.
Stk. 4. Forbundet anmoder medlemmerne om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes.
Det er medlemmernes ansvar at sikre, at Forbundet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte e-mail
adresse.

III. Medlemmernes hæftelse for forbundets forpligtelser
§6
Forbundet er et gensidigt selskab. Medlemmer af Forbundet 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 medlemmernes indtræden og udtræden fastsættes i forsikringsbetingelserne, jf. dog § 7.

§7
Medlemmer, der udtræder af Forbundet, vedbliver at hæfte for alle præmieopkrævninger (herunder
Grundpræmie, Ekstra Præmier og Kapitaltilskudsbidrag, jf. §§ 4 og 14, stk. 4), der vedrører det forsikringsår,
i hvilket medlemmet udtrådte, samt alle tidligere forsikringsår, i hvilke medlemmet har været medlem af
Forbundet. Hæftelsen vedbliver at bestå, indtil præmieopkrævningerne er honoreret, og Forbundet
endegyldigt har opgjort og lukket det relevante forsikringsår ved meddelelse til medlemmerne herom.
Stk. 2. Hæftelsen i henhold til stk. 1 gælder uanset om der i perioden efter medlemmets udtræden måtte
foreligge en eller flere af generalforsamlingen godkendte årsrapporter.
Stk. 3. Hvis et udtrædende medlem anmoder om det, kan bestyrelsen beslutte, at et udtrædende medlem
kan indbetale et af bestyrelsen godkendt beløb til fuld og endelig dækning af sine forpligtelser i henhold til
stk. 1, således at det udtrædende medlem herefter frigøres fra sine forpligtelser overfor Forbundet.
Stk. 4. Udtrådte medlemmer har ingen andel i Forbundets formue.

IV. Forbundets generalforsamling
§8
Generalforsamlingen er Forbundets øverste myndighed i alle Forbundets anliggender.
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Stk. 2. Alle Forbundets medlemmer har, såfremt medlemmet har indgivet skriftlig meddelelse om
deltagelse mindst fem dage før, ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet, men
stemmeberettiget er kun den delegerede forsamling bestående af de 14 delegerede.
Stk. 3. De 14 delegerede vælges af Danske Rederier.
Stk. 4. Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen af og blandt de delegerede. I tilfælde af
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 5. 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.

§9
Generalforsamlinger med angivelse af dagsordenen indkaldes med højest fire ugers og minimum otte dages
varsel før en generalforsamlings afholdelse ved offentliggørelse på Forbundets hjemmeside. Hver delegeret
indkaldes personligt af formanden med angivelse af dagsordenen.
Stk. 2. Forbundets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april. Årsrapporten for det forløbne år
med revisionsbemærkninger sendes til de delegerede senest otte dage før generalforsamlingens
afholdelse. Årsrapporten med revisionsbemærkninger skal fra samme tidspunkt være tilgængelig for
medlemmerne på Forbundets hjemmeside og sendes til Forbundets medlemmer på anmodning.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på
begæring af revisor eller én delegeret. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af
emnerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes inden to uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal i alle tilfælde ske i henhold til § 9,
stk. 1.
Stk. 4. Generalforsamlinger afholdes i København.
Stk. 5. Generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde, hvis bestyrelsen
eller Forbundet finder det hensigtsmæssigt. Forbundet har ved afholdelse af en fuldt elektronisk
generalforsamling pligt til at sørge for, at de delegerede på forsvarlig vis kan udøve deres rettigheder,
herunder have mulighed for at stemme, stille spørgsmål samt ytre sig på generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af formanden.
Stk. 7. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel majoritet, jf. dog § § 21 og 22. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. En delegeret, der er forhindret i at give møde, kan
give en anden delegeret skriftlig fuldmagt til at stemme i sit sted.
Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 8 delegerede og formanden deltager.
Stk. 9. I tilfælde af formandens forfald overtages formandens funktioner i alle i denne paragraf nævnte
forhold af næstformanden.

§ 10
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om Forbundets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede, af bestyrelsen og direktøren underskrevne årsrapport til
godkendelse, herunder fastsættelse af honorar for formanden, næstformanden og bestyrelsen
samt godkendelse af Forbundets lønpolitik.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen for det kommende år.
4. Evt. valg af formand og næstformand for den kommende 3-års periode, jf. § 8, stk. 3, nr. 3.
5. Valg af revisor.
6. Forslag, der fremlægges af bestyrelsen.
7. Forslag, som delegerede ønsker behandlet. Sådanne forslag skal være fremsat senest 6 dage før
afholdelsen af generalforsamlingen.
8. Eventuelt.

3

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk søfart g.f.
Bestyrelsen

§ 11
Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingerne, som underskrives af formanden og
mindst én anden delegeret.

§ 12
Formanden og næstformanden for den delegerede forsamling samt medlemmerne af bestyrelsen lønnes
med et fast årligt honorar i henhold til Forbundets lønpolitik, der fastsættes af generalforsamlingen. De
delegerede i øvrigt er ulønnede. De delegerede og medlemmerne af bestyrelsen får herudover, når de har
registreret adresse udenfor København, deres udgifter ved rejser til møder i Forbundet godtgjort af dette
efter regning.

V. Forbundets bestyrelse og direktion
§ 13
Forbundets bestyrelse består af syv bestyrelsesmedlemmer, herunder en formand og en næstformand.
Stk. 2. Formand og næstformand varetager ligeledes posterne som henholdsvis formand og næstformand
for den delegerede forsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt de delegerede på den
ordinære 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. Bestyrelsens møder kan afholdes fuldt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde og alle
beslutninger på mødet kan træffes elektronisk, via telefonkonference eller videokonference, Det er
Formandens opgave at sikre, at den fuldstændig elektroniske afvikling kan ske på forsvarlig vis.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder indkaldes og ledes af
formanden og er beslutningsdygtige, når minimum fire medlemmer, herunder formanden, deltager. Alle
bestyrelsens beslutninger vedtages med simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. I tilfælde af formandens forfald overtages dennes funktioner i alle i denne paragraf nævnte
forhold af næstformanden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at give møde, kan give et
andet bestyrelsesmedlem skriftlig fuldmagt til at stemme i sit sted.
Stk. 5. Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, som underskrives eller påtegnes
af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 14
Bestyrelsen repræsenterer Forbundet udadtil under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen
udnævner, afskediger eller suspenderer direktionen og fastsætter direktionens gage/r i henhold til den
vedtagne lønpolitik, jf. § 12.
Stk. 2. Bestyrelsen påser, at Forbundets midler er anbragt på betryggende måde til fremme af Forbundets
virksomhed.
Stk. 3. Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende lovgivning.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om fastsættelse af Foreløbige Præmier samt Endelige Præmier og
Ekstra Præmier, dersom de betalte Foreløbige Præmier skulle vise sig utilstrækkelige til at dække
Forbundets udgifter eller forpligtelser. Udover Ekstra Præmier kan bestyrelsen opkræve
Kapitaltilskudsbidrag i det omfang bestyrelsen finder det fornødent for at tilvejebringe nødvendig
basiskapital. Endeligt træffer bestyrelsen beslutning om Release Calls i overensstemmelse med § 7, stk. 3.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning om fastsættelse af Forbundets forsikringsbetingelser.
Stk. 6. Bestyrelsen træffer bestemmelse om genforsikring af Forbundets risiko og afgør i øvrigt alle sager,
som ikke henhører under generalforsamlingens kompetence.
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§ 15
Den daglige ledelse af Forbundets virksomhed forestås under ansvar over for bestyrelsen af en direktion i
overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for direktionens opgaver og ansvar.

V. Tegningsregel
§ 16
Forbundet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af ét bestyrelsesmedlem sammen med
Forbundets direktør. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

VI. Regnskabsår
§ 17
Forbundets regnskabsår er kalenderåret.

VII. Forbundets årsrapport
§ 18
Den godkendte årsrapport godkendt på Forbundets ordinære generalforsamling skal foreligge afsluttet 1.
april og revisionsberetning afgives senest 14 dage derefter.
Stk. 2. Forbundets årsrapport med revisionsbemærkninger sendes til de delegerede senest otte dage før,
det af bestyrelsen fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling, jf. § 9, stk. 2.
Stk. 3. Der afsættes en reserve til dækning af løbende ydelser tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring,
samt en erstatningsreserve til dækning af indtrufne, endnu ikke afgjorte skader herunder
skadesadministrationsudgifter.
Stk. 4. Forbundets godkendte årsrapport offentliggøres på Forbundets hjemmeside senest den 1. august
hvert år.

VIII. Revision
§ 19
Forbundets årsrapport revideres af mindst en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt
statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

IX. Egenkapital
§ 20
Til egenkapitalen foretages hensættelser, der mindst dækker Forbundets solvensbehov, samt eventuel,
efter omstændighederne og Forbundets kapitalforhold rimeligt tilpassede, yderligere hensættelser.
Stk. 2. Egenkapitalens midler anbringes af bestyrelsen efter tilsvarende regler som Forbundets øvrige
midler, jf. § 14, stk. 3.
Stk. 3. Egenkapitalens midler tilhører Forbundet. 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 Forbundets
medlemmer i forhold til medlemmernes indbetalte præmie inden for de sidste fem år.
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X. Vedtægtsændringer
§ 21
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst
2/3 af de delegeredes afgivne stemmer på en generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægtsændringer, som er en nødvendig følge af gældende lovbestemmelser, kan dog foretages af
bestyrelsen uden forudgående vedtagelse på generalforsamlingen.

XI. Opløsning
§ 22
Til vedtagelse af beslutninger om Forbundets opløsning kræves, at beslutningen tiltrædes 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 § 20, stk. 4.
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