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Mød op til generalforsamlingen
GF Veteran afholder generalforsamling 23. april 2019, kl. 18:30
i lokalerne ”Tapeten” lokale C, Magleparken 5, 2750 Ballerup
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

Af hensyn til arrangementet bedes deltagelse meddelt formanden på telefon 40 42 85 87.
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Bilskaderegnskab for GF Veteran 2018
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ϳ͘Ϯϵϯ͘ϲϰϰ
Ͳϲϴϲ͘ϲϰϰ
Ͳϯ͘ϰϲϲ͘ϲϵϯ
ͲϮ͘Ϯϭϭ͘ϰϬϭ
Ͳϭ͘ϳϬϭ͘ϴϳϴ
ͲϳϮ͘ϵϯϲ
ͲϱϭϬ͘ϲϲϲ
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ϯ͘ϭϰϬ͘ϯϬϳ

Ͳϰ͘ϰϵϲ͘ϴϴϭ
ϭ͘ϵϯϭ͘ϵϴϬ
ϱϳϱ͘ϰϬϲ

ϰϯϯ͘ϰϳϮ
Ϭ
ϭ͘ϬϬϴ͘ϴϳϴ
ϭϬϰ͘ϴϮϯ
ϭ͘ϭϭϯ͘ϳϬϭ
ͲϮϯ͘ϮϵϬ
ϭ͘ϬϵϬ͘ϰϭϭ

WƌčŵŝĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐĞŶƉĊϭϰ͕ϵϱйĂŶǀĞŶĚĞƐƐŽŵĨƌĂĚƌĂŐŝƉƌčŵŝĞƌĨŽƌϮϬϭϵ͕
ŚĞƌƵŶĚĞƌŽŐƐĊŶǇƚĞŐŶĞĚĞƉŽůŝĐĞƌ͘

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside:
www.gf-veteran.dk
<Klubhjemmeside>
Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele, autohjælpsbestemmelser, åbningstider og
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.
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