
GF er ejet af dig som medlem – brug din stemme 
GF Forsikring er medlemsejet. Her er ingen aktionærer, der skal tjene penge på dine forsikringer. I stedet er det dig 
som medlem, der får del i årets overskud. Som medlem får du desuden ekstra fordele og hjælp til at passe på dig 
selv, din familie, din bolig og din bil. Det gør faktisk en forskel at være medlemsejet. 

Du er med til at eje GF Forsikring via din forsikringsklub, som drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have 
indflydelse på arbejdet? Eller er du bare nysgerrig efter at høre mere? 

Vi arbejder for dig som medlem, og vi håber derfor, du vil deltage i den årlige generalforsamling i din forsikringsklub. 

Ordinær generalforsamling.
Afholdes tirsdag d. 30. marts 2021 kl. 18.30 i mødelokale Thinghøj 2.02 ved kantinen på Energivej 33 4690 Haslev 

Vær med til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3.  Forelæggelse af klubbens årsregnskab til
godkendelse

4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 Bestyrelsen foreslår honorar regulering.

5. Fastsættelse af klubkontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og af suppleant:
På valg er formand Troels Jensen sekretær
Bjarne Hartmann begge modtager genvalg.

7. Valg af kontaktperson.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt

Læs mere…



Vær med til generalforsamlingen 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Information om generalforsamlingen og covid-19
Da sundhedssituationen i Danmark fortsat er usikker, og da der i skrivende stund hersker stor tvivl om 
tidshorisonten for og omfanget af forsamlingsforbuddet, opfordrer vi dig til ikke at møde fysisk op på 
generalforsamlingen. Du kan i stedet øve din indflydelse ved at brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til 
klubbestyrelsen. Du kan desuden sende skriftlige spørgsmål til os inden generalforsamlingen, ligesom du 
har mulighed for at følge generalforsamlingen via en videotransmission på internettet. 

Sådan gør du: Du skal blot tilmelde dig generalforsamlingen, så vil du senere modtage en mail med svar på 
alle praktiske spørgsmål.

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært for et let traktement og ønsker man at deltage i dette 
skal det oplyses telefonisk til formand Troels Jensen 23215020 senest 8 dage før generalforsamlingen.


