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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 Vestsjælland. 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 Vestsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling på 
Klubkontoret, Boldhusgade 3, 4180 Sorø, kl. 17.00 den 15. april 2020

Klubbens årsrapport og forslag til vedtægtsændringer er fremlagt på klubkontorerne i Sorø, Slagelse og 
Holbæk til gennemsyn for medlemmer i perioden frem til generalforsamlingen. 

Som sædvanligt starter generalforsamlingen med en aftenbuffet, og derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding på tlf.: 72 24 41 61 senest tirsdag den 7. april 2020.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent til klubben og til SOS Dansk Autohjælp
Bestyrelsen foreslår uændret 60 kr. i klubkontingent.

 Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at fastlægge kontingentet til SOS Dansk Autohjælp
max. 300 kr. når betaling til DAH er fastlagt i oktober måned.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
 Bestyrelsen foreslår at alle forsikringstagere over 18 år bliver medlemmer. Dette forslag medfører en
række nødvendige vedtægtsændringer. Derudover foreslås øvrige ajourføringer i klubvedtægterne
vedrørende formalia. Forslaget kan ses på klubbens hjemmeside:
www.gfforsikring.dk/gfvestsjaelland/details/

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

  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 Vestsjællands klubbestyrelse bakker op om beslut-
ningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

§§ 3, 4 og 12 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og bestyrelsessuppleant.
a. Kasserer Claus Fischer og bestyrelsesmedlem Anders Køhler-Johansen

b. Bestyrelsessuppleant, Lene Lundgren

c.  Revision, Revisionsfirmaet Dansk Revision Slagelse/Sorø
De foreslåede er villige til at modtage genvalg

7. Eventuelt

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside 

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


