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Forår 2019

GF Nordsjælland / Storkøbenhavn holder generalforsamling tirsdag d. 9. april kl. 17.00 – 19.00  
hos Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde 
3 uger før generalforsamlingen. Således er sidste frist for indsendelse d. 19. marts 2019 på  
kbh@gfforsikring.dk eller på telefon 38 770 770.

Grundet vedtægtsændringer indkaldes ved samme lejlighed til ny generalforsamling til afholdelse den 30. april 
2019 kl. 16:30 på kontoret i Herlev, Herlev Hovedgade 6, 2730 Herlev.

Efter generalforsamlingen byder vi på en lettere buffet med lidt at drikke til. Tilmelding bedes foretaget senest 
tirsdag d. 2. april til mail kbh@gfforsikring.dk eller på telefon 38 770 770.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens  virksomhed

til godkendelse
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til  godkendelse,

samt orientering om budget
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

1)  Bestyrelsen har beføjelse til at nedsætte
bestyrelsesudvalg. Der ydes særskilt vederlag
herfor, som godkendes af generalforsamlingen
sammen med bestyrelsens ordinære vederlag.

2)  Hvis et medlem af klubben, er medlem i en anden
klub, mistes stemmeretten i klubben, og medlem-
met er ikke valgbar til bestyrelsen.

3)  Medlemmer som er ansat i andre klubber, eller
har været ansat i klubben, kan ikke stille op som
kandidat til bestyrelsen indtil 15 år efter ophør af
ansættelsen i klubben.

5.  Fastsættelse af klubkontingent for det  kommende år
til godkendelse

6. Valg af bestyrelse:
a. Bestyrelsesmedlem
b. Bestyrelsesmedlem
c. Suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor
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 Nordsjælland/Storkøbenhavn. 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.

Kim Friland
Formand, GF Nordsjælland/Storkøbenhavn

Herlev Hovedgade 6
2730 Herlev
Tlf.: 38 770 770
CVR 19 93 90 14

Frederiksværksgade 7A
3400 Hillerød
Tlf.: 38 770 770
CVR 19 93 90 14



<KlubAdresse1>
<KlubPostnr1> <KlubBy1>
Tlf.: <KlubTlf1>
CVR: <KlubCVR>

<KlubAdresse2>
<KlubPostnr2> <KlubBy2>
Tlf.: <KlubTlf2>
CVR: <KlubCVR>

<KlubAdresse3>
<KlubPostnr3> <KlubBy3>
Tlf.: <KlubTlf3>
CVR: <KlubCVR>

<KlubAdresse4>
<KlubPostnr4> <KlubBy4>
Tlf.: <KlubTlf4>
CVR: <KlubCVR>

Bilskaderegnskab for GF Nordsjælland / Storkøbenhavn 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-kbh.dk
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