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Forår 2019

GF Vestsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling  
på vkst, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, onsdag den 10. april 2019 kl. 18.30.

Dørene åbnes kl. 17.30

Klubbens årsrapport/regnskab er fremlagt på klubkontorerne i Sorø, Slagelse og Holbæk til gennemsyn for 
medlemmer i perioden frem til generalforsamlingen.

Som sædvanligt starter generalforsamlingen med en aftenbuffet, og derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding på tlf.: 72 24 41 61 senest tirsdag den 2. april 2019

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport

til godkendelse
4. •  Fastsættelse af kontingent til klubben

og til SOS Dansk Autohjælp.
•  Bestyrelsen foreslår 60 kr. i klubkontingent.
•  Fastsættelse af kontingent for klubbens

autohjælp. Bestyrelsen beder om bemyndigelse
til at fastlægge kontingentet til max. 300 kr. når
betaling til DAH er fastlagt i oktober måned.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og

bestyrelsessuppleant.
•  Formand Jørgen Kristoffersen og næstformand

Christian Bigandt Nielsen
•  Bestyrelsessuppleant, Lene Lundgren
•  Revision, Revisionsfirmaet Dansk Revision

Slagelse/Sorø
•  De foreslåede er villige til at modtage genvalg

7. 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 Vestsjælland. 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.

Jørgen Kristoff ersen
Formand, GF Vestsjælland
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Bilskaderegnskab for GF Vestsjælland 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.gfvestsjælland.dk

Boldhusgade 3
4180 Sorø
Tlf.: 72 24 41 61
CVR 11 77 34 86

Rådhuspladsen 2
4200 Slagelse
Tlf.: 72 24 41 61
CVR 11 77 34 86

Smedelundsgade 22 C, 1. sal
4300 Holbæk
Tlf.: 72 24 41 61
CVR 11 77 34 86




