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Vestre Allé 29
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 79 44
CVR: 71 33 02 14

Forår 2020

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af medlemmerne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du 
sammen med mange andre medlemmer i GF Aalborg. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indflydelse på klubbens 
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling.

GF Aalborg indkalder hermed alle medlemmer til generalforsamling  
på Hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø, torsdag den 2. april 2020 kl. 17.00. 

Ankomst fra kl. 16.30

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. februar 2020.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være klubben i hænde senest den 31. marts 2020.

GF Aalborg er vært ved stegt flæsk med persillesovs samt kaffe/te med kage efter generalforsamlingen.

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontor. Forslagene til vedtægtsændringer 
vil også blive offentliggjort på klubbens hjemmeside www.gfforsikring.dk/gf-aalborg/details.

Du tilmelder dig generalforsamling ved at ringe til GF Aalborg på tlf. 98 12 79 44 eller skrive en mail til 
aalborg@gfforsikring.dk senest den 23. marts 2020.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2019

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Forslag fra bestyrelsen

A.  Ændring af klubvedtægter som følge af nyt medlemsbegreb pr. 1. januar 2021.
• § 2 Formål
• § 3 Medlemskab

Læs mere…
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Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside: 
www.gf-aalborg.dk

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele,  autohjælpsbestemmelser, åbningstider og 
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.

Mød op til generalforsamlingen 

• § 4 Ophævelse af medlemskab
• § 5 Indskud
• § 11 Afstemning på generalforsamling

§§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.

   Motivering: Bestyrelsen foreslår, at alle forsikringstagere over 18 år bliver medlemmer. Det er en 
ændring som alle formænd i GF blev enige om i efteråret 2019. Det skyldes at GF gennem årene har 
udviklet sig fra at forsikre biler, til at dække hele familiens forsikringsbehov og tilmed omfatte mindre 
erhverv og landboforsikringer. Helt fra starten har et medlemskab været knyttet til en bilforsikring, 
men udviklingen viser et stigende antal familier med en portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse 
og stemmeret på klubbens generalforsamling. GF Aalborgs klubbestyrelse bakker op om beslutningen, 
og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

B.  Øvrige vedtægtsændringer.
• § 1 Navn og hjemsted
• § 7 Kontingent
• § 8 Indkaldelse til generalforsamling
• § 9 Ordinær generalforsamling
• § 12 Valg af bestyrelse
• § 18 Opløsning af klubben

5. Fastsættelse af klubkontingent

6. Valg af formand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant hvert år.
• På valg er Bjarne Christensen, bestyrelsesformand (modtager genvalg)
• På valg er Stiven Larsen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
• På valg er Knud Mikkelsen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
• På valg er Mogens Næslund, bestyrelsessuppleant (modtager genvalg)
• Finn Kongstad stiller op som kandidat til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Vestre Allé 29
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 79 44
CVR: 71 33 02 14

Venlig hilsen

Bjarne Christensen
Formand, GF Aalborg


