
Herved meddeles i henhold til § 8 af “Vedtægter for Forsikringsklubben GF Pharma”,  
at klubbens ordinære generalforsamling 2018 finder sted: Torsdag, den 19 april 2018, kl. 19.00.

På adressen: Magleaas Kursuscenter, Høsterkøbvej 6, 3460 Birkerød

NB: Med den mulighed, der gives i kraft af vedtægternes §8, vil der ikke blive udsendt general-
forsamlingsindkaldelse 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. Det komplette generalforsamlings- materiale vil 
tillige kunne rekvireres fra GF Pharma’s kontor, Strandvejen 59, 2100 København Ø.

Man bedes tilmelde sig årets generalforsamling ved at sende en e-mail til klubben på  
info@gf-pharma.dk med angivelse af policenummer for autoforsikringen.

Ad. pkt. 2/3:  Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab vedrører perioden 1/1 - 31/12 2017, jf. 
vedtægternes §15. Beretning og regnskab er lagt ud på klubbens hjemmeside.  

Ad. pkt. 4:  Bestyrelsen foreslår enkelte redaktionelle ændringer af klubbens vedtægter, der udløses som 
følge af besluttede ændringer i den generelle Samarbejdsaftale mellem Forsikringsklubberne 
og GF Forsikring a/s.

Ad. pkt. 5: Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2018 på kr. 75,00.

Ad. pkt. 6/7:  Næstformanden Claus Thomsen, og kassereren Vagn Møller, afgår efter tur. Sekretæren, Ken 
Ketter, har meddelt, at han fremover ikke ønsker at varetage dette hverv, men at han gerne 
fremover stiller sig til rådighed som suppleant. Sekretærhvervet foreslås fremover varetaget 
af bestyrelsesmedlem Jackie Stenderup. Bestyrelsens medlemmer foreslås i øvrigt genvalgt.

  Som suppleant foreslås valg af Ken Ketter, og som revisor genvalg af Klaus Kristiansen.

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

Brug din stemme –  mød op til generalforsamlingen 

GF Pharma 
Strandvejen 59 · 2100 København Ø · Tlf. 70 20 05 47  

www.gf-pharma.dk · klub174@gfforsikring.dk · CVR 26 57 20 02 K
lu

b 
17

4


