
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. 

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

tirsdag den 13. april 2021 kl. 18.00

Vær med til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Årsrapport
 Regnskabet ligger til gennemsyn på
 klubkontorerne fra den 23. marts.

4. Indkomne forslag.

5. Kontingent

6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
• Bestyrelsesmedlem Lene Filholm
• Bestyrelsesmedlem Birthe Jensen
• Suppleant Aage Rye Christensen
Alle modtager genvalg.

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

8. Eventuelt

Læs mere…



Vær med til generalforsamlingen 

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

Coronasituationen er i skrivende stund ganske uoverskuelig. 

Generalforsamlingen skal holdes senest den 15. april. Vi holder derfor generalforsamlingen så sent som 
muligt i det håb, at smitten er aftaget så meget, at vi kan holde en normal generalforsamling.

Da der ikke er noget, der er, som det plejer, må vi af hensyn til lokaler, traktement og påsken bede om,  
at du tilmelde dig på et af klubkontorerne senest fredag d. 26. marts 2021.  
Gerne på gfnord@gfforsikring.dk eller tlf. 98 42 50 22 og 98 92 50 23.


