
Forår 2022

Kære GF-medlem

GF Forsikring er medlemmernes forsikringsselskab. 
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:

Din forsikringsklub GF Forsvaret, drives af en 
medlemsvalgt bestyrelse. 

Vil du have indflydelse på arbejdet? Eller er du bare 
nysgerrig efter at høre seneste nyt fra GF? Vi arbej der 
for dig som medlem, og vi håber derfor, at du vil delt-
age 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 GF Forsvarets
 generalforsamling

4/4 - 2022 kl. 19.00
– 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-forsvaret.dk.

Venlig hilsen

Stig Jessen Møller
Formand, GF Forsvaret

GF Forsvaret
Hovedvejen 152 B · 2600 Glostrup 

Tlf.: 49 17 01 94 · forsvaret@gfforsikring.dk · www.gf-forsvaret.dk · CVR: 19 37 57 49

http://mitgf.dk
http://www.gf-forsvaret.dk


Du er inviteret til generalforsamling i GF Forsvaret F.M.B.A.
Mandag den 04. april, 2022 kl. 1900

I Parolesalen, Generalstok, Kastellet

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning.

3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport
til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Fastsættelse af klubkontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7.  Valg af regnskabskyndig person
og regnskabskyndig suppleant.

8. Eventuelt.

Ad pkt. 4: 
Forslag fra bestyrelsen 

a.  Bestyrelsen stiller forslag om, ajourføringer i
klubvedtægterne vedrørende.

 §5 (udgår), §6 ajourføres, §9 ajourføres,
§11 ajourføres, §12A (udgår).

  Bilag A Forslag til ajourføringer i 
 klubvedtægterne vedrørende §5 og §6

  Bilag B Forslag til ændring af §9,  
vedrørende termin for indsendelse af forslag.

  Bilag C Forslag til ny § vedrørende afholdelse 
af ”Digital generalforsamling”.

  Bilag D Forslag til justering af §11,  
vedrørende antal fuldmagt stemmer.

Forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag.

Årsrapport og de fuldstændige forslag, der skal 
behandles, fremlægges på klubbens kontor,  
og kan rekvireres via mail til Formanden.  
stim@gfforsikring.dk

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

Alle bilag er tilgængelige på klubbens hjemmeside 
fra uge 12.

ad pkt. 5: Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 120,-

ad pkt. 6:
I henhold til vedtægternes §12A vil alle 
 bestyrelsesposter være på valg i 2022.

Følgende er på valg:
a.  Bestyrelsesmedlem Stig Jessen Møller 

(Er villig til genvalg)

b.  Bestyrelsesmedlem Erik Noltensmejer 
(Er villig til genvalg)

c.  Bestyrelsesmedlem Steen Rye Sørensen 
(Er villig til genvalg)

d.  Bestyrelsesmedlem Ann Jessen Møller 
(Er villig til genvalg)

e.  Bestyrelsesmedlem Jørgen Ellborg 
(Er villig til genvalg)

f.  Bestyrelsesmedlem John Nissen 
(Genopstiller ikke)

g.  Bestyrelsessuppleant Laurits Jensen 
(Genopstiller ikke)

Læs mere…
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Indkaldelse

Der skal vælges:
3 bestyrelsesposter for en 2-årig periode og  
2 bestyrelsesposter for en 1-årig periode 
Para. – a, c og d vælges for en 2-årig periode 
Para. – b og e vælges for en 1-årig periode 

Der skal vælges:
1 bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslår John Nissen 
til bestyrelsessuppleant

ad pkt. 7:
a. Regnskabskyndig Kenn Zillmer 
(Genopstiller ikke).
b. Regnskabskyndigsuppleant Claus Jensen 
(Er villig til genvalg).

Tilmelding til Generalforsamlingen er nødvendig, af hensyn til ”Bestemmelser for færdsel og parkering 
i Kastellet” samt indkøb af drikkevarer og efterfølgende servering af en let smørrebrødsanretning. 

Tilmelding til generalforsamlingen, skal indeholde:
- navn og medlemsnummer / policenummer på alle deltagere,
- bil registreringsnummer og mærke (hvis man tænker at ankomme i bil)

Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest fredag d. 25. marts 2022.

Tilmelding kan sendes på mail til stim@gfforsikring.dk eller pr. brev til:

GF Forsvaret F.M.B.A.
Stig Jessen Møller 
Brabrandvej 20
2610 Rødovre

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.

Læs mere…
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Bilag

Bilag A - Forslag til ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende §5 og §6

§ 5 Indskud (udgår).
§ 5 ikke længere relevant, da der ikke længere 
indbetales indskud til klubben.

§ 6 Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene 
med deres indskud for klubbens forpligtelser.

ændres til:

§ 5 Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens 
forpligtelser

Motivation: 
Idet oprindelige § 5 udgår, og indskud ikke længere 
opkræves, opdateres denne tekst og benævnes 
herefter som § 5.

Bestyrelsen anbefaler godkendelse af forslag.

Bilag B - Forslag til ændring af §9, vedrørende termin for indsendelse af forslag.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
15 april. Dagsordenen skal mindst indeholde 
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Fastsættelse af klubkontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.

7.  Valg af regnskabskyndig person  
og regnskabskyndig suppleant.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. marts.

En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på 
klubbens hjemmeside senest 14 dage før afhol-
delse af generalforsamling.

Ændres til:

§ 8 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
15 april. Dagsordenen skal mindst indeholde 
følgende punkter:

 
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Fastsættelse af klubkontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant.

7.  Valg af regnskabskyndig person  
og regnskabskyndig suppleant.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i 
hænde senest 10 dage før generalforsamling.

Modtages der forslag efter indkaldelsen er sendt 
ud, men stadig indenfor den førnævnte frist, vil en 
opdateret dagsorden blive offentliggjort på 
klubbens hjemmeside senest 7 dage før afholdelse 
af generalforsamling

Motivation:
Vedtægtens afsnit vedrørende termin for indsen-
delse af forslag tilpasses således det bliver muligt 
at indsende forslag efter udsendt indkaldelse til 
generalforsamling.

Bestyrelsen anbefaler godkendelse af forslaget.

Læs mere…
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Bilag

Bilag C - Forslag til ny §10 vedrørende afholdelse af ”Digital generalforsamling”.

§ 10 Digital generalforsamling
Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en helt 
eller delvis digital generalforsamling.

Beslutningen om en helt digital generalforsamling 
kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsam-
ling ikke kan afholdes som følge af force majeure, 
herunder ved myndighedspåbud.

Beslutningen om en delvis digital generalforsam-
ling kan træffes såfremt bestyrelsen finder det hen-
sigtsmæssigt.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de 
digitale systemer og medier, der skal anvendes i 
forbindelse med afholdelse af en helt eller delvis 
digital generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre, at 
generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, 
herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om 
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det 
anvendte system skal være indrettet på en sådan 
måde, at der sikres betryggende deltagelse og 
afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret 
til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer 
bekendt med, at der afholdes en helt eller delvis 

digital generalforsamling i forbindelse med 
indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer 
om, hvordan digitale systemer skal anvendes i 
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens 
medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de 
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og 
hvordan de kan finde oplysninger om fremgangs-
måden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne 
fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 
således der undgås uvedkommendes deltagelse. 
Systemet skal ligeledes sikre muligheden for 
hemmelig afstemning.

Motivation:
På baggrund af erfaringer fra Corona-tiden, 
fremføres et forslag til en bestemmelse vedrørende 
digital generalforsamling, som klubben kan 
anvende, hvis man ønsker at kunne afholde en hel 
eller delvis digital generalforsamling.

Bestyrelsen anbefaler godkendelse af forslaget.

Bilag D - Forslag til justering af §11, vedrørende antal fuldmagt stemmer.

§ 11. Afstemning på generalforsamling

De på generalforsamlingen behandlede anliggen-
der afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre 
denne vedtægt bestemmer andet. Stemmeberet-
tigede på generalforsamlingen er alle medlemmer 
af GF Forsvaret med policer i kraft. Der kan stem-
mes ved fuldmagt, dog max. med 3 stemmer.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på 
dagsordenen og ændringsforslag hertil. Over det 
på generalforsamlingen passerede føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten og 
klubformanden.

Ændres til:
§ 11 Afstemning på generalforsamling
De på generalforsamlingen behandlede anliggen-
der afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre 

denne vedtægt bestemmer andet. Stemmeberet-
tigede på generalforsamlingen er alle medlemmer 
af GF Forsvaret med policer i kraft. Der kan stem-
mes ved fuldmagt, dog max. med 3 fuldmagter pr. 
fremmødte medlem.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på 
dagsordenen og ændringsforslag hertil. Over det 
på generalforsamlingen passerede føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten og 
klubformanden.

Motivation:
Teksten opdateres således det fremgår tydeligt 
antal fuldmagter og stemmer der kan medbringes.

Bestyrelsen anbefaler godkendelse af forslaget.
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