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Forår 2022

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, 
GF København Nord, som 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 www.gf-kbhnord.dk

Venlig hilsen

Jeannette Baess
Formand, GF København Nord

Husk din lokale  
 generalforsamling

29/3 - 2022 kl. 17.00
– vi ses  ☺☺

Læs mere…

https://mitgf.dk/


Du er inviteret til generalforsamling i GF København Nord 
på klubbens kontor, Vadstrupvej 61, 1. sal, 2880 Bagsværd

tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17.00

Indkaldelse

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3)  Forelæggelse af klubbens årsrapport  
til godkendelse

 a: Bilag A – Klubbens regnskab
 b: Bilag B – Klubbens bilskaderegnskab

4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

  Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af §5 
og §6 samt tilføjelse af § 10 vedrørende digital 
generalforsamling

  Forslaget kan ses på klubbens hjemmeside:  
www.gf-kbhnord.dk

5) Fastsættelse af klub kontingent 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 På valg er: Lene Halberg. 
 Lene er villig til genvalg.

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Bilag til Generalforsamlingen vil være fremlagt på klubkontoret fra den 14. marts 2021.
Bilag findes også på www.gf-kbhnord.dk fra den 14. marts 2021.

Tilmelding senest den 22. marts 2022 på tlf. 72 24 41 95 eller på mail gf-kbhnord@gfforsikring.dk

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.
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Bilag B

Punkt 4 - Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af §5 og §6 samt tilføjelse af § 10 vedrørende digital 

 generalforsamling.  

Bestyrelsen stiller forslag, om at ændre ordlyden § 5 fra:

§ 5 Indskud 
Medlemmerne, der optages før 1/5 2020 betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil.  

Udtræder et medlem af klubben inden 1/1 2021, tilbagebetales indskud efter anmodning. 

Har det udtrådte medlem ikke inden 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om til-

bagebetaling af indskud, tilfalder det klubben. 

Opkrævning af medlemsindskud bortfalder med virkning fra 1/5/2020. 

Medlemmer, der har betalt indskud og med policer i kraft 1/1 2021, vil få tilbagebetalt indskud fra 

klubben.

Til:

At § 5 udgår da der ikke længere betales indskud til GF. Indbetalte indskud til i kraftværende med-

lemmer blev udbetalt 01.01.2021

Bestyrelsen stiller forslag, om at ændre ordlyden § 6 fra:

§ 6 Hæftelse

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

Til:

§ 5 Hæftelse.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser såfremt det vedtages at § 5 udgår.

§ 7, § 8, § 9 og § 10 ændres til § 6 § 7, § 8 og § 9, hvis det vedtages at § 5 udgår 
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Bilag B

Bestyrelsen stiller forslag om tilføjelse omkring mulighed for digital generalforsamling som § 10 
eller § 11 afhængig af om det vedtages af § 5 udgår:

§ 10 (§ 11 hvis det ikke vedtages at § 5 udgår) 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 general-

forsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Beslutningen om en delvis digital generalforsamling kan træffes såfremt bestyrelsen finder det

hensigtsmæssigt.

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 bestemmel-

ser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en

sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlem-

mernes 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 

 fremgangsmåden 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.

Afhængig af hvad der vedtages, kan § 11 til § 15 ændre nummer, men ikke ordlyd. 
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