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 3. august 2020 
 
En stærkere forsikringsklub på vej 
Bestyrelsen i Danske Pilot Foreningers Autoforsikringsklub ønsker at styrke forsikringsklubben til gavn for 
dig som medlem. Det er derfor med beklagelse, at Bestyrelsen anser, at dette kun kan ske ved at fusionere 
med GF Hovedstaden, og du indkaldes hermed til generalforsamling, hvor fusionen skal vedtages. 
 
Formålet med fusionen er at sikre overskud til hinanden ved lavere udgifter til administration og ved, at du 
som medlem kan få en bedre personlig betjening, særlige medlemsfordele og forsikringer til den lavest 
mulige pris, i tiden der kommer med en endnu større konkurrence på forsikringsområdet. 
 
En fusion vil betyde, at du fremover skal henvende dig på GF Hovedstadens to kontorer i henholdsvis 
Kastrup og Vallensbæk Strand, når du har spørgsmål til dine forsikringer. Du skal dermed ikke længere 
henvende dig på kontoret på Strandvejen. 
 
Dine forsikringer fortsætter uændret 
Fusionen får ingen betydning for dine forsikringer. Du vil fortsat have de samme gode dækninger til de 
samme gode priser – og overskudsdeling oveni.  
 
Indkaldelse til generalforsamling 
Danske Pilot Foreningers Autoforsikringsklub indkalder medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling  

 
onsdag d. 19. august 2020 kl. 12.00 på Tårnby Torv 9, 2770 Kastrup 

 
Dagsorden jf. § 10 i vedtægterne 
 
1. Forslag fra bestyrelsen  
Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med GF Hovedstaden F.M.B.A. i overensstemmelse 
med den fælles fusionsplan, som er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens system d. 7. juli 2020. Fusionen 
indebærer, at Danske Pilot Foreningers Autoforsikringsklub F.M.B.A. opløses uden likvidation ved 
overdragelse af klubbens samlede aktiver og passiver til GF Hovedstaden F.M.B.A.  
 
Godkendelsen skal ske efter vedtægternes § 17, Ændring af klubbens vedtægter. Klubbens vedtægter kan 
kun ændres, hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 
 
Bilag A Fusionsplan 
Bilag B Fusionsredegørelse 
Bilag C Kreditorerklæring 
   
2. Eventuelt 
 
 
Alle bilag er tilgængelige på klubbens hjemmeside https://www.gfforsikring.dk/gf-pilot/details/indkaldelse-til-
generalforsamling to uger før generalforsamlingen.  
 
Tilmelding må gerne ske ved fuldmagt senest den 8. august 2020 på mail: hptanderup@hotmail.com 
eller på tlf. 40569898  
 
NB: Vi sørger for at følge myndighedernes råd om at forebygge smitte med coronavirus på selve 
generalforsamlingen, bl.a. ved at sikre større afstand mellem stole samt adgang til håndsprit mv.  
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Danske Pilot Foreningers Autoforsikringsklub 
 
Hans Peder Tanderup 
Formand 

https://www.gfforsikring.dk/gf-pilot/details/indkaldelse-til-generalforsamling
https://www.gfforsikring.dk/gf-pilot/details/indkaldelse-til-generalforsamling
mailto:hptanderup@hotmail.com

