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Forår 2019

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af kunderne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du sammen 
med mange andre kunder 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 Veteran afholder generalforsamling 23. april 2019, kl. 18:30  
i lokalerne ”Tapeten” lokale C, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Af hensyn til arrangementet bedes deltagelse meddelt formanden på telefon 40 42 85 87.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens

 virksomhed i det forløbne år
3.  Fremlæggelse af revideret årsrapport

til godkendelse
4.  Godkendelse af det, af bestyrelsen foreslåede

kontingent

5.  Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller
medlemmer

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
7.  Eventuelt (Under punktet ”Eventuelt” kan

beslutninger ikke træffes

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 Veteran. 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.

Hans Hansen
Formand, GF Veteran
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Bilskaderegnskab for GF Veteran 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-veteran.dk
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