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Forår 2019

Herved meddeles i henhold til § 8 af “Vedtægter for Forsikringsklubben GF Pharma”,  
at klubbens ordinære generalforsamling 2019 finder sted: Torsdag, den 11 april 2019, kl. 19.00

på adressen: Kollekolle konferencecenter, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

NB  Med den mulighed, der gives i kraft af vedtægternes §8, vil der ikke blive udsendt  generalforsamlingsindkaldelse til 
medlemmernes private eller anden oplyste postadresse.

Yderligere materiale til belysning af klubbens situation og af betydning for generalforsamlingen vil være at finde på klubbens 
hjemmeside www.gf-pharma.dk

Man bedes tilmelde sig årets generalforsamling ved at sende en e-mail til klubben på gf-pharma@gfforsikring.dk  
med angivelse af policenummer senest d. 4. april 2019.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden, jf. vedtægternes § 9
1. Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

forløbne år
3.  Fremlæggelse af GF Pharma’s årsrapport

til godkendelse

4.  Eventuelle forslag fra bestyrelse
og/eller medlemmer

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad. pkt. 2/3:  Bestyrelsens beretning og det reviderede 
regnskab vedrører perioden 1/1 - 31/12  2018, jf. 
vedtægternes §15. Regnskab og bestyrelsens 
beretning er lagt ud på klubbens hjemmeside.  

Ad pkt. 4: a.  Bestyrelsen foreslår, at Forsikringsklubben GF
Pharma (GF klub 174) fusionerer med
Forsikringsklubben GF Slotsholmen (GF klub 175)
med GF Pharma som fortsættende klub i
overensstemmelse med den fælles fusionsplan.
Fusionen indebærer, at GF Slotsholmen opløses
uden likvidation ved overdragelse af klubbens
samlede aktiver og passiver.
Godkendelse af forslaget skal ske efter
vedtægternes § 8, afsnit 5:
Forslag om ændring af GF Pharmas vedtægter,
herunder forslag om sammenlægning med
andre forsikringsforeninger, som har en
forsikringsaftale med selskabet, kan kun
vedtages, hvis ¾ af de på generalforsamlingen
repræsenterede stemmer er for forslaget.
Bilag A - Fusionsplan
Bilag B – Fusionsredegørelse
Bilag C – Kreditorerklæring
Bilag D – Vedtægter for GF Pharma (§§ 1, 3 og 12)

b.  Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 9
Ordinær generalforsamling, således at
bestyrelsen fremover vil konstituere sig
umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bilag E – Vedtægter for GF Pharma (§ 9)
Alle bilag er tilgængelige på klubbens
hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen.

Ad. pkt. 5:  Bestyrelsen foreslår et kontingent  
for 2019 på kr. 75,00

Ad. pkt. 6/7:  Ole Feddersen, Frank Kruse Nielsen og Michael 
Jappe, afgår efter tur. Bestyrelsen foreslår genvalg 
af alle 3. Bestyrelsesmedlem Jackie Stenderup har 
meddelt, at han af private årsager ønsker at 
udtræde af bestyrelsen. 
Under forudsætning af at pkt. 4a. bliver vedtaget, 
har GF Slotsholmen udpeget følgende medlem for 
en 2-årig periode: Michael Lundbirk. 
Som suppleanter foreslås valg af Jackie Stenderup 
(jf. ovenstående) samt Sonny Larsen, der de 
seneste mange år har virket som dirigent ved 
klubbens generalforsamlinger. Som revisor 
foreslås genvalg af Klaus Kristiansen.

Venlig hilsen
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Ole C. Feddersen
Formand, GF Pharma
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Bilskaderegnskab for GF Pharma 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-pharma.dk
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