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Forår 2019

GF Sydsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling på restaurant  
De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, Karrebæksminde onsdag den 3. april 2019 kl. 17.30

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være formanden 
(klubkontoret) i hænde senest  lørdag den 23. marts 2019.

Klubben er vært ved en middag  kl. 1745 – 1930. Tilmelding på telefon 55372001 eller på  
e-mail gf-sydsj@gfforsikring.dk senest lørdag den 23. marts 2019. Indkomne forslag og regnskab vil 
kunne ses på klubbens kontor, Parkvej 46a, 4700 Næstved og i klubbens kontor på Næstvedvej 2 hos 
Øernes Revision, 4760 Vordingborg, det vil ligeledes være muligt, at se det på klubbens hjemmeside 
www.gf-sydsj.dk

Generalforsamlingen begynder kl. 1930.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden §9
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4.  Forelæggelse af klubbens årsrapport

til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af klubkontingent - uændret

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a) Peter Filtenborg – modtager genvalg
b)  Jørgen Spangdahl - Fafara

– modtager genvalg
c)  Ebbe F Nielsen – bestyrelsessuppl.

– modtager genvalg
d) Revisor – Øernes Revision A/S reg. revisor
e) 2 bilagsrevisorer

8. 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 Sydsjælland. 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.

Carsten E. Nielsen
Formand, GF Sydsjælland
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Bilskaderegnskab for GF Sydsjælland 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-sydsj.dk
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