LOVE
For
Forsikringsforeningen FOMO
Foreningen stiftet 15. Maj 1963

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er FOMO, og dens hjemsted er Svendborg kommune.

§ 2: FORENINGENS FORMÅL.
Foreningens formål er i fællesskab at etablere bil- og andre private forsikringer så nær kostpris som muligt på Fyn med
Tilhørerende øer. Foreningen kan på medlemmernes vegne indgå samarbejdsaftaler med forsikringspartnere og andre
om forsikring og beslægtede aktiviteter til fremme af formålet. Herudover kan foreningen også på medlemmernes vegne
indgå andre aftaler, som ikke vedrører forsikring, men som giver medlemmerne andre fordele.
Foreningen kan også indgå aftaler om at udbyde erhvervsforsikringer på agenturbasis, hvis det kan medvirke til fremme
af foreningens formål.

§ 3: MEDLEMSKAB.
Som medlemmer kan optages ejere eller leasingtager af private biler, der bor inden for det i § 2 beskrevne område, og
som herudover opfylder de medlemskrav, som foreningens bestyrelse til enhver tid har fastsat. I tilfælde af afvigelser
har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning. Øvrige private forsikringer kan tegnes af alle uanset medlemskab i
FOMO. Dog på betingelse af bopæl i foreningens geografiske område. I forholdet mellem foreningens
samarbejdspartnere, herunder det samarbejdende hovedselskab, og foreningens medlemmer og andre som tegner
forsikringer via FOMO, gælder de vilkår og betingelser, som er blevet forhandlet og fastsat i forbindelse med foreningens
aftaleindgåelser med de pågældende samarbejdspartnere. I forholdet mellem det enkelte medlem og foreningen gælder
alene foreningens vedtægter, uanset det retsforhold der matte være gældende mellem det enkelte medlem og det
samarbejdende hovedselskab eller andre, som foreningen har indgået aftale med.

§ 4: KONTINGENT OG MEDLEMSKAB.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves sammen med præmie for bilforsikring.
Ved ophør sker der ikke hel- eller delvis tilbagebetaling af indgået kontingent. Betaling af kontingent gør den enkelte til
medlem og medejer af FOMO. Udgår autoforsikringen som følge af manglende betaling - afmelding af bilen eller
overførsel af forsikringen til andet selskab medfører dette, tab af medlemskab og ejerskab af foreningen.
Ligeledes medfører manglende betaling af kontingent - tab af medlemskab og ejerskab af foreningen.
Efter en skadesag er såvel det enkelte medlem som FOMO berettiget til at opsige medlemskabet med 14 dages varsel.
FOMO er endvidere berettiget til at opsige et medlemskab med 14 dages varsel, såfremt medlemmets opførsel eller
adfærd berettiger hertil. For eksempel - men ikke begrænset til - i tilfælde af, hvor medlemmet udviser manglende
samarbejdsvilje i forbindelse med en skadessag eller i øvrigt, hvor medlemmet chikanerer foreningens ansatte,
foreningens bestyrelse eller ansatte hos foreningens samarbejdspartnere, hvor medlemmet er i restance med
præmiebetaling eller kontingent, og medlemmet ikke berigtiger restancen efter påkrav herom, eller hvis medlemmet
afgiver eller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med tegning af en forsikring. Afgørelse om opsigelse både i
forbindelse med en skadessag eller i øvrigt træffes af foreningens bestyrelse.
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§ 5: HÆFTELSE.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 6: GENERALFORSAMLING.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årlig i marts eller april måned.
Indkaldelse sker ved avertering i dagspressen eller ved udsendelse af meddelelse til det enkelte medlem med mindst 8
dages varsel.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleanter
Valg af ekstern revisor
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest forudgående
15. februar, således at de kan omtales i indkaldelsen. Generalforsamlingen afholdes indenfor foreningens geografiske
arbejdsområde.

§ 7: EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10% af foreningens
medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom indeholdende angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger sker som til ordinære generalforsamlinger, og med angivelse af
dagsorden.
Såfremt 10 % af foreningens medlemmer begærer en ekstraordinær generalforsamling afholdt, da skal
generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

§ 8: AFSTEMNINGER.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, og generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Om vedtægtsændringer og opløsning gælder dog
bestemmelserne i § 13, 14 og 16.
Hvert medlem med bilforsikring ikraft har en stemme pr. bilforsikring. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9: BESTYRELSEN.
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges blandt foreningens medlemmer. Antallet kan dog
nedsættes til 5 bestyrelsesmedlemmer, hvis en generalforsamling godkender en bestyrelsesbeslutning herom med
simpelt flertal.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis ved 4 (3) eller 3 (2) årligt.
Opstår der uregelmæssigheder i denne ordning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke medlemmer, der skal afgå i det
kommende år.
Genvalg kan finde sted.
Når et bestyrelsesmedlem afgår i utide, afløses dette af den suppleant, der har størst anciennitet.
Mandatet skal godkendes på den nærmest følgende generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Over forhandlingerne på generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne føres en protokol.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og holder møde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt.
Bestyrelseshvervet honoreres og honoraret fastsættes af generalforsamlingen.
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§ 10: BESTYRELSENS ANSVAR OG FORENINGENS DRIFT.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil, herunder i forhold til indgåelse af aftaler på vegne af
foreningens medlemmer, og den daglige ledelse, som bestyrelsen fører tilsyn med.
Bestyrelsen fastsætter det årlige overskud til foreningens medlemmer i forbindelse med årsregnskabet. Overskuddet
fordeles mellem medlemmerne, i forhold til den præmie det enkelte medlem har betalt for autoforsikringer i det år som
årsregnskabet vedrører. Bestyrelsen fastsætter endvidere de øvrige betingelser for medlemsoptagelse jf. § 3 og træffer
afgørelse i spørgsmålet om opsigelse af et medlem.
Bestyrelsen ansætter en direktør, der sørger for foreningens administration, herunder optagelse af nye medlemmer,
tegning af forsikring, behandling af skadesager med videre. Direktøren forestår desuden ansættelse af det nødvendige
personale hertil og holder løbende bestyrelsen orienteret om sådanne dispositioner samt foreningens daglige drift.
Bestyrelsen sikrer, at de valgte revisorer får alle de oplysninger, de måtte ønske sig for saglig revision af regnskaberne.
På bestyrelsens vegne har formanden sammen med direktøren ansvaret for den løbende kapitalforvaltning og
anbringelse af midler der tilhører foreningen, ligesom formanden og direktøren varetager kontakten og samarbejdet
med foreningens samarbejdspartnere, herunder det samarbejdende hovedselskab. Der må ikke foretages risikable
spekulationer, og der skal sikres fornøden likviditet og mulighed for at frigøre investeringer, hvis forholdene kræver det.
Skønnes der behov for væsentlige investeringer eller ændringer af foretagne investeringer - hvilket er tilfældet, når
disposition er mere end 20% af foreningens formue - skal bestyrelsens samtykke indhentes.

§ 11: TEGNINGSRET
Foreningen forpligtes af formanden for bestyrelsen i forbindelse med endnu 1 bestyrelsesmedlem eller en overordnet
medarbejder, der er meddelt fuldmagt af den samlede bestyrelse, eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
Ved væsentlige dispositioner (bortset fra dispositionerne omtalt i § 10 sidste stk.), som f. eks. køb og salg af fast
ejendom, bortforpagtning eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog mindst underskrift af halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne.

§ 12: REVISION
Regnskaberne revideres af både en ekstern stats- eller registreret revisor samt af 2 interne revisorer.
Revisorerne vælges på generalforsamlingen. Den eksterne revisor vælges for 1 år ad gangen, og de 2 interne revisorer
vælges for 2 år af gangen. Dog således, at der er 1 intern revisor på valg hvert år.
Til de to interne revisorer vælges 2 revisorsuppleanter, som også vælges for 2 år ad gangen, men således at 1 suppleant
er på valg hvert år.
De valgte revisorer har ret til at se samtlige bilag, der vedrører foreningens regnskaber.
Erhvervet som intern revisor honoreres og honoraret fastsættes af generalforsamlingen.

§ 13: VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens
medlemmer pr. generalforsamlingsdatoen er tilstede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for den foreslåede
vedtægtsændring.
Ved indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om vedtægtsændringer ønskes behandlet, skal medlemmerne
samtidig have underretning om de påtænkte vedtægtsændringer.
Er et ændringsforslag vedtaget med 2/3 majoritet, men har halvdelen af medlemmerne ikke været til stede, skal forslaget
dog være gyldigt, såfremt det vedtages med samme majoritet uanset de fremmødtes antal på en ny generalforsamling,
der afholdes tidligst 14 dage og senest 6 uger efter første generalforsamling.
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§ 14: KONFLIKT MED DET SAMARBEJDENDE HOVEDSELSKAB
Skulle der opstå en konflikt mellem foreningen og det samarbejdende hovedselskab eller kan der ikke mellem bestyrelsen
og hovedselskab opnås enighed om vilkårene for en fornyelse eller en forlængelse af en eksisterende aftale, er
bestyrelsen forpligtet til at forelægge forholdet for generalforsamlingen. Enten på den ordinære generalforsamling eller
hvis fornødent på en ekstraordinær generalforsamling.
På generalforsamlingen kan bestyrelsen bemyndiges til at opsige aftalen med hovedselskabet, og samtidig indgå en ny
betryggende aftale med en anden forsikringspartner.
En generalforsamlingsbeslutning med henblik på foranstående bemyndigelse skal vedtages med 2/3 majoritet af de
fremmødte, og indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en redegørelse til medlemmerne.

§ 15: FORENINGENS REGNSKAB OG FORMUE.
Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.
Intet nuværende eller tidligere medlem kan gøre krav på nogen del af foreningens formue, jfr. dog, hvad der gælder
nedenfor om opløsning.

§ 16: OPLØSNING.
Beslutning om opløsning af foreningen træffes på en generalforsamling efter de for vedtægtsændringer i § 13 fastsatte
regler.
Forslag om opløsning skal angive, hvem eventuel formue skal tilfalde.
Skal udlodning til medlemmer finde sted er det alene medlemmer på opløsningstidspunktet, der kan kræve del i
udlodningen.
Foreningens opløsning gennemføres af en eller flere på en generalforsamling valgt likvidator/likvidatorer, der skal sørge
for bedst mulige økonomiske realisation.
Når alle aktiver er realiseret og foreningens gæld betalt, afholdes ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af
likvidationsregnskabet og den foreslåede udlodning, hvorefter udlodning af eventuel beholden formue finder sted.
Hermed er foreningens opløsning tilendebragt.
Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter af 9. maj 2016.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i FOMO den 6. maj 2019.
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