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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 Nord. 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 Nord inviterer medlemmerne til ordinær generalforsamling
i Arena Nord, Harald Nielsen Plads 9, Frederikshavn

torsdag den 2. april 2020 kl. 18.00

NB! Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder valg til bestyrelsen – 
skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. marts.

Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig på et af klubkontorerne senest torsdag den 26. marts   
2020. Gerne på gfnord@gfforsikring.dk eller tlf. 98 42 50 22 og 98 92 50 23.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Beretning
Bestyrelsens beretning kan ses på klubbens hjemmeside gfnord.dk

3. Årsrapport til godkendelse
Årsrapporten ligger til gennemsyn på klubkontorerne fra den 19. marts.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
1. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer. Se nedenfor.

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

5. Fastsættelse af klubkontingent

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

• Formand Jens Jørgen Vinther
• Bestyrelsesmedlem Henrik Frederiksen
• Bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen
•  Suppleant Aage Rye Christensen 

Mogens Nielsen modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen indstiller Christian Juul Thaarup.

7. Valg af revisor
NP revision, Sæby modtager genvalg.

8. Eventuelt

Under punktet indkomne forslag er der en vigtig ændring af vedtægterne.

De nuværende vedtægter kræver, at man har bilforsikring for at kunne blive medlem.
Ændringen betyder, at alle forsikringstagere – også dem uden bil – kan være medlem.

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 landbofor-
sikringer. 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 Nords klubbestyrelse bakker op om beslutningen, og ændringen bliver grundigt 
gennemgået på klubbens generalforsamling.

Derudover stilles der forslag om ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia. 

De nugældende vedtægter og forslaget til nye vedtægter kan ses på GF Nords hjemmeside, 
og de kan fås i papir på klubkontorerne.


