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Forår 2019

Indkaldelse til generalforsamling i GF Finans og GF Østsjælland
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

Ramsømagle Forsamlingshus, Syvvejen 29, 4621 Gadstrup

NB! Vi vil også i år invitere medlemmerne til spisning (stegt flæsk med persillesovs) kl. 18.00 den 10. april 
2019 på ovennævnte adresse. Vi må desværre begrænse antallet af medlemmer til spisningen til 125 
personer. For at deltage i spisningen, skal du derfor henvende dig på kontoret Valdemarshaab 1, 1. tv. 
4600 Køge eller på kontoret Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde og få udleveret en adgangsbillet.

Du kan også sende en mail med angivelse af din bils registrerings nr. til gf-koge@gfforsikring.dk eller 
gf-roskilde@gfforsikring.dk. Vi sender herefter en bekræftelse til dig, som gælder som adgangsbillet.

Efter generalforsamlingen vil der være lodtrækning blandt deltagerne på generalforsamlingen om vin 
eller adgangskort til Skovbo Golfklub.

Der er ingen adgangsbegrænsning til den ordinære generalforsamling, som afholdes kl. 19.00

Vi glæder os til at se dig onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00 til generalforsamling om klubbens virke 
og regnskab for 2018. Sidste frist for tilmelding til spisning er den 2. april 2019 jfr. indkaldelsen.

Kunne du tænke dig at blive valgt som suppleant til bestyrelsen?
Send et par ord til formanden Jørgen Petersen på mail: jorp@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
Dagsorden følger pr. brev.

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 Finans og GF Østsjælland. 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 Petersen
Formand, GF Finans og GF Østsjælland
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Bilskaderegnskab for GF Finans og GF Østsjælland 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-koge.dk
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