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Maj 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling den 10. april 2019 samt den ekstraordinære generalforsamling den 
24. april 2019 foreslog bestyrelsen for GF Slotsholmen, at klubben fusionerer med GF Pharma med GF 
Pharma som fortsættende klub. Forslaget om fusion blev behandlet og godkendt på generalforsam
lingen den 10. april samt den 24. april i overensstemmelse med vedtægtens § 17. 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.

I den forbindelse blev det oplyst, at Erhvervsstyrelsen havde offentliggjort fusionsplanen vedrørende 
den påtænkte fusion mellem GF Pharma og GF Slotsholmen samt offentliggjort den positive kreditor
erklæring mere end 4 uger før beslutningen blev truffet, hvilket er et krav i henhold til lovgivningen. 
 Efterfølgende har det vist sig, at Erhvervsstyrelsen ved en fejl ikke har fået offentliggjort kreditor
erklæringen. Af denne årsag skal beslutning om fusion træffes på ny.

Da forslag om fusion skal ske efter vedtægtens § 17 Ændring af klubvedtægter, indkaldes du til en ekstra
ordinær generalforsamling hos GF Slotsholmen tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17:30 på Hotel Herløv Kro, 
Herlev Torv 911, 2730 Herlev.

Tilmelding
Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig til den ekstraordinære generalforsamling ved at sende en mail 
til Else Hartzberg på else@hartzberg.com eller tlf. 38 74 53 24.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Sonny Larsen
Formand, GF Slotsholmen Dagsorden
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Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig til den ekstraordinære generalforsamling  
ved at sende en mail til Else Hartzberg på else@hartzberg.com eller tlf. 38 74 53 24.

Mød op til ekstraordinær generalforsamling 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.  Forslag fra bestyrelse  

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. 

 Bilag A - Fusionsplan
 Bilag B – Fusionsredegørelse
 Bilag C – Kreditorerklæring
 Bilag D – Vedtægter for GF Pharma
  Alle bilag er tilgængelige på klubbens 

 hjemmeside 4 uger før generalforsamlingen.

Såfremt fusionen bliver vedtaget, indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. 
juni for endelig godkendelse. 

Pkt. 3-5 er ikke relevante og kommer ej til afstem-
ning, såfremt fusionen vedtages under pkt. 2.

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

4. Valg af suppleant
5. Valg af regnskabskyndig og en suppleant
6. Eventuelt


