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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 Lolland-Falster og Møn. 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 Lolland-Falster og Møn indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 02. april 2020 kl. 18.00 på  

Sakskøbing Sportscenter, P. Hansensvej 15, 4990 Sakskøbing

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til klubkontoret eller 
 modtaget på mail lolland-falster@gfforsikring.dk senest onsdag den 1. april 2020 kl. 16.00.

Forud for generalforsamlingen kl. 19.30 vil bestyrelsen være vært ved et lettere traktement kl. 18.00

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske senest mandag den 23. marts 2020 kl. 16.00  
på telefon 54 70 77 84 eller mail lolland-falster@gfforsikring.dk

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a.  Bestyrelsen stiller følgende forslag

1.  Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb.
Bestyrelsen foreslår, at alle forsikringstagere over 18 år bliver medlemmer. Det er en ændring,
som alle klubbestyrelser 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 Lolland-Falster og Møn’s
klubbestyrelse bakker op om beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på
klubbens generalforsamling.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

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

2.  Forslag til øvrige ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia.

Bilag B Forslag til vedtægtsændringer

b. Bestyrelsen indstiller at bestyrelseshonoraret er uændret samlet kr. 125.000,-.

5. Fastsættelse af klubkontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant
På valg er: Benny Rasmussen, Carsten Raahauge og Morten Jensen.
Alle er villige til genvalg.

Suppleanter er ikke på valg i år.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontorer.

Bilagene til dagsordenen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside:  
www.gfforsikring.dk/gf-lolland-falster/details


