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Forår 2019

GF Kommunal® indkalder herved til ordinær generalforsamling i Strandens Forsamlingshus,  
Strandskolevej 296, 2660 Brøndby Strand, onsdag, den 10. april 2019 kl. 17.30 

Vi starter aftenen med et indlæg med titlen: ”Hvordan går det med trafikkulturen, trafiksikkerhed og de 
ældre bilister” hvor tidligere dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik, Jesper Sølund også vil komme 
ind på emnet ”ældre på cykel og som fodgængere, samt el-cyklister”.

Der bydes på et let traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig til klubkontoret på mail: gfk@gfforsikring.dk 
eller på tlf. 39 10 11 50. Kundenummer eller policenummer bedes oplyst. Tilmeldingsfrist er senest  
den 1. april 2019. 

Regnskabsoversigt og skadesregnskab kan ses på GF Kommunals hjemmeside. (www.gfkommunal.dk)

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning for 2018
3.  Bestyrelsen forelægger regnskabet for kalender-

året 2018
4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:

a) Indkomne forslag fra medlemmer
5. Valg af:

a)  To bestyrelsesmedlemmer
- på valg for 2 år er Rune Jönsson
(modtager genvalg)
- på valg for 2 år er Peter Sørensen
(modtager genvalg)

b)  En bestyrelsessuppleant
- på valg for 2 år er Martin Hein Skytte

d)  En kritisk revisor
- på valg for 1 år er Eva Sørensen
(modtager genvalg)

e)  En revisorsuppleant
- på valg for 1 år er Hans Hansen
(modtager genvalg)

6. Eventuelt.

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af medlemmerne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du 
sammen med mange andre medlemmer i <KlubNavn>. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indflydelse på klubbens 
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling.

Venlig hilsen

<KlubFormand>
Formand, <KlubNavn> Læs mere…

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af medlemmerne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du
sammen med mange andre medlemmer i GF Kommunal. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indfl ydelse på klubbens
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling.

Rune Jönsson
Formand, GF Kommunal
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Bilskaderegnskab for GF Kommunal® 2018

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside:  
<Klubhjemmeside>

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele,  autohjælpsbestemmelser, åbningstider og  
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.

www.gf-k.dk
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