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GF Slotsholmen er en af selvstændig forsikringsklub for ansatte i Kongehuset, ministerier, styrelser og departementer eller medlemmer 

af disse ansattes husstande. Via GF Slotsholmen tegner medlemmerne deres forsikringer i GF Forsikring a/s. 

 
 

18. december 2018 
 

 
 
 

Information til medlemmer af GF Slotsholmen  
 
Siden 2017 har registrering af virksomhedens reelle ejere været lovpligtig for næsten alle virksomhedstyper. 
Denne registreringspligt gælder også os hos GF Slotsholmen, som er en forening med begrænset ansvar.  
 
På grund af en beklagelig administrativ fejl har vi hos GF Slotsholmen imidlertid ikke fået foretaget denne 
lovpligtige registrering af foreningens ejere i Erhvervsstyrelsens registreringssystem. Det betyder, at 
foreningen er sendt til tvangsopløsning og først kan genoptages, når vi sender følgende dokumenter til 
Erhvervsstyrelsen: 
 
1) Anmeldelse om genoptagelse 
2) Referat fra generalforsamling, hvoraf det fremgår:  
- at der er truffet beslutning om, at virksomheden skal genoptages 
- hvem der er valgt som ledelse (bestyrelse, direktion eller anden ledelse). 
 
Formålet med registreringen er at skabe gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstrukturer, så det 
fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. 
Gennemsigtigheden skal modvirke, at midler skjules i skattelylande, og være med til at forhindre hvidvask og 
terrorfinansiering.  
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  
Da genoptagelse af foreningen skal besluttes på en generalforsamling, indkaldes du til  
 
ekstraordinær generalforsamling  
fredag 11. januar 2019 kl. 17.00  
på Hotel Herløv Kro, Herlev Torv 9-11, 2730 Herlev. 
  
Dagsorden 
1. Genoptagelse af GF Slotsholmen 
2. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen indstiller den nuværende bestyrelse  
3. Valg af regnskabskyndig person 
3. Evt.  
 
Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig den ekstraordinære generalforsamling senest den 3. januar 2019 
på mail til bestyrelsesmedlem Else Hartzberg på mail: else@hartzberg.com eller på telefon: 38 74 53 24. 
 
I GF Slotsholmens bestyrelse beklager vi ulejligheden mange gange og har sikret os, at en lignende fejl ikke 
vil kunne gentage sig. For en god ordens skyld skal det desuden understreges, at den administrative fejl ikke 
vedrører forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor du har dine forsikringer.  
 
På GF Slotsholmens vegne 
 
 
Sonny Larsen 
Klubformand  
 
 


