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Forår 2019

GF Post - Tele indkalder medlemmerne til generalforsamling onsdag den 3. april 2019 kl. 17.00  
på Frihedens Idrætscenter, restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 

Der er parkering ved restauranten, der ligger få minutters gang fra Frihedens S-tog station.

Ta´ din ledsager med og få en hyggelig aften. Deltagelse i spisningen koster hverken dig eller din ledsager 
noget. Generalforsamlingen indledes med middag og foredrag. Vi forventer, at dagsordenen kan begynde 
ved 21.00-tiden og slutte ca. kl. 21.45.

Tilmelding til spisningen skal ske senest lørdag den 23. marts 2019 til formanden, Jørgen Jensen,  
på mobil 51 51 03 01, på email: ptjj@gfforsikring.dk eller brev: Frøvænget 26, 2630 Taastrup.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af klubbens regnskab og budget

Resultatopgørelse for 2018 og budgetforslag 2020.
4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.
5.  Fastsættelse af klubkontingent

Bestyrelsen indstiller:
a)  Medlemskontingentet fastsættes til 48 kr.

for 2019.
b)  Kontingent til transporthjælpen fastsættes

til 192 kr. for 2020.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a)  Formanden. Bestyrelsen indstiller genvalg af

Jørgen Jensen.
b)  1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller

genvalg af Joa Søegren.
c)  1 suppleant: Bestyrelsen indstiller genvalg af

Bent J. Rejkjær.
7. Valg af revisorer

 En revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af
Kjeld Jensen.

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 Post - Tele. 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 Jensen
Formand, GF Post - Tele
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Bilskaderegnskab for GF Post - Tele 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-pt.dk
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