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Kære GF-medlem

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 medlem:

Du er med til at eje GF Forsikring via din forsikrings klub, 
FLS Autoforsikringsklub, som drives af en medlemsvalgt 
bestyrelse. 

Vil du have indflydelse på arbejdet? Eller er du bare nys-
gerrig efter at høre seneste nyt fra GF? Vi arbej der for dig 
som medlem, og vi håber derfor, at du vil deltage i årets 
general forsamling.

På Mit GF kan du se et aktuelt overblik over alle dine 
medlemsfordele. Du kan se tidligere regnskaber og 
referater på 

Husk 
generalforsamlingen
31/3 - 2022 kl. 16.30

– vi ses  ☺☺

Læs mere…

På Mit GF kan du se et aktuelt overblik over alle dine 
medlemsfordele. Du kan se tidligere regnskaber og 
referater på www.gf-fls.dk.

Venlig hilsen

Bjørn Fatum
Formand, FLS Autoforsikringsklub
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http://mitgf.dk
http://www.gf-fls.dk


Du er inviteret til generalforsamling i GF FLS – Autoforsikringsklub 
den 31. marts 2022 kl. 16.30

på Vigerslev Alle 77, 2500 Valby, Bygning E – lokale E-10/12

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3.  Fremlæggelse af klubbens årsrapport
til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen

5.  Fastsættelse af kontingent for 2022

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.

7. Valg af revisor

8.  Eventuelt

Senest 14 dage inden generalforsamlingen vil der på klubbens hjemmeside blive fremlagt eventuelle forslag, der 
skal behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige klubbens årsrapport med revisionens 
påtegning. Forslag og årsrapport fremlægges i form af PDF-filer.

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

Tilmeld dig her: www.gfforsikring.dk/generalforsamling2022-fls

Information om generalforsamlingen og covid-19
Bemærk, at der kan ske ændringer i forhold til afholdelse af generalforsamlingen i tilfælde af Corona-restriktioner 
omhandlende forsamlingsforbud. Bliver vi nødt til at ændre i planen, hører du naturligvis fra os, hvis du har tilmeldt 
dig til generalforsamlingen.

www.gfforsikring.dk/generalforsamling2022-fls
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