
<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>

Forår 2019

GF-Nordvest Forsikringsklub
Indkalder medlemmerne til generalforsamling på

Anlægspavillonen, Lystanlægget 1, Holstebro, torsdag den 04. april 2019 kl. 19.00

Klubben er vært ved et mindre traktement.

Tilmelding senest 27. marts   2019 – pr. brev, telefon eller mail på gf-nordvest@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
3. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 12
 Nuværende §12: Klubben ledes af en bestyrelse på 3
medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for
3 år ad gangen. Et medlem er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er
medlemmer af klubben. Bestyrelsen konstituerer sig
med formand og næstformand. Der vælges en
bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.
 Ny § 12: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlem-
mer, som vælges af generalforsamlingen for 3 år ad
gangen. To medlemmer vælges år 1, 2 medlemmer
vælges år 2 og 1 medlem vælges år 3.

  Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er 
medlemmer af klubben. 

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og 
næstformand. Der vælges en bestyrelsessuppleant, 
der er på valg hvert år. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 På valg til bestyrelsen er Connie Bruun
(modtager genvalg)
Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer.
 Valg af suppleant (genopstiller ikke)

5. Valg af revisorer.
• På valg er Revisionsfirmaet VEST (modtager genvalg)
• På valg er K. C. Olsen (modtager genvalg)

6. Fastsættelse af klubkontingent for år 2020
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 Nordvest. 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.

Connie Bruun
Formand, GF Nordvest
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Bilskaderegnskab for GF Nordvest 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-nordvest.dk
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