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Forår 2019

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.

GF Slotsholmens indkaldelse til generalforsamling.
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 17.30  

på Hotel Herløv Kro, Herlev Torv 9-11, 2730 Herlev.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt, evt. pr. mail, være sekretæren Else Hartzberg i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen samt indkomne forslag kan læses på GF Slotsholmens 
hjemmeside www.gfforsikring.dk/gf-slotsholmen

Der bydes på et let traktement. Af hensyn hertil og til pladsforholdene er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til Else Hartz-
berg, Jydeholmen 35C, 3.tv., 2720 Vanløse (tlf. 38 74 53 24 eller mail: else@hartzberg.com) senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (Sonny Larsen)
3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse,

herunder fastsættelse af klubkontingent (Michael Lundbirk)
4.  Meddelelse fra bestyrelsen vedrørende  skadesudvalget

(Per Thøgersen Freitag)
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

 Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med
GF Pharma i overensstemmelse med den fælles fusionsplan. 
Fusionen indebærer at GF Slotsholmen opløses uden 
likvidation ved overdragelse af klubbens samlede aktiver 
og passiver til GF Pharma. Godkendelsen skal ske efter 
vedtægternes § 17 Ændring af klubbens vedtægter. 
Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis ¾ af klubbens 
medlemmer er til stede på generalforsamlingen og 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 

Alle bilag er tilgængelige på klubbens hjemmeside 2 uger 
før generalforsamlingen.  
Såfremt fusionen bliver vedtaget, indkaldes til 
 ekstraordinær generalforsamling torsdag den 24. april  
for endelig godkendelse. 
Pkt. 6-8 er ikke relevante og kommer ej til afstemning, 
såfremt fusionen vedtages under pkt. 5a.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karl Georg Storning, Michael
Lundbirk og Per Thøgersen Freitag er på valg

7. Valg af suppleant
8. Valg af regnskabskyndig og en suppleant
9. Eventuelt

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 Slotsholmen. 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.

Sonny Larsen
Formand, GF Slotsholmen
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2100 København Ø
Tlf.: 72 24 41 75
CVR 30 64 05 19
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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.

Bilskaderegnskab for GF Slotsholmen 2018

GF Slotsholmens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 17.30  

på Hotel Herløv Kro, Herlev Torv 9-11, 2730 Herlev.

Der bydes på et let traktement. Af hensyn hertil og til pladsforholdene er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til Else Hartz-
berg, Jydeholmen 35C, 3.tv., 2720 Vanløse (tlf. 38 74 53 24 eller mail: else@hartzberg.com) senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

a.  Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med
GF Pharma i overensstemmelse med den fælles fusions-
plan. Fusionen indebærer at GF Slotsholmen opløses
uden likvidation ved overdragelse af klubbens samlede
aktiver og passiver til GF Pharma.
Godkendelsen skal ske efter vedtægternes § 17 Ændring
af klubbens vedtægter. Klubbens vedtægter kan kun

ændres, hvis ¾ af klubbens medlemmer er til stede på 
generalforsamlingen, og ¾ af de på generalforsamlingen 
repræsenterede stemmer er for forslaget. 
Dette forslag er tidligere behandlet på GF Slotsholmens 
ordinære generalforsamling den 10. april 2019. Forslaget 
kan vedtages, hvis blot¾ af de repræsenterede stemmer 
er for forslaget.

3. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamlingen 

www.gf-slotsholmen.dk

Strandvejen 59
2100 København Ø
Tlf.: 72 24 41 75
CVR 30 64 05 19




