
13. februar 2023

Generalforsamling 2023 - din stemme tæller i vores fællesskab

Kære «FornavnEfternavn»

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i 
«K.Navn» d. «Dato» kl. «Tid».

Fortæl os, hvad vi gør godt og hvad vi kan gøre endnu 
bedre. Du kan faktisk gøre en forskel, når du er forsikret i et 
medlemsejet selskab.

I GF Forsikring er der ingen aktionærer, der skal tjene 
penge på dine forsikringer. I stedet er det dig som 
medlem, der får del i årets overskud - også i en sparetid.

Desuden får du som medlem ekstra fordele og hjælp til at 
passe på dig selv, din familie, din bolig og din bil. 
Få et overblik over alle dine medlemsfordele på Mit GF.

Se programmet for generalforsamlingen på side 2. 
Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen

«K.Formand»
«K.Titel», «K.Navn»

Husk 
 general forsamlingen
5/4 - 2023 kl. 17.30

– vi ses  ☺

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Kommunal d. 5/4 2023 kl. 17.30.

Venlig hilsen

Rune Jönsson
Formand, GF Kommunal

GF Kommunal
Hovedvejen 152 B · 2600 Glostrup 

Tlf.: 39 10 11 50 ·  · www.gf-k.dk · CVR: 25 17 49 76



Du er inviteret til generalforsamling i GF Kommunal® 
på Danhostel Ishøj Strand, Ishøj strandvej 13, 2635 Ishøj

onsdag den 5. april 2023 kl. 17.30.

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent

2. Bestyrelsens beretning for 2022

3.  Bestyrelsen forelægger regnskabet
for kalenderåret 2022

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
a.  Forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om ændring i
vedtægterne:

•  Ændring af §12 så alderskriteriet udgår pga.
aldersdiskriminering.

b. Indkomne forslag fra medlemmer

5. Valg af:
a.  To bestyrelsesmedlemmer

i.  på valg for 2 år er Rune Jönsson
(modtager genvalg)

ii.  på valg for 2 år er Peter Sørensen
(modtager genvalg)

b. En bestyrelsessuppleant
i.  På valg for 2 år er Tommy Svendsen

(modtager genvalg)

6. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
a. Kritisk revisor

i.  På valg for 1 år er Eva Sørensen
(modtager genvalg)

b. Revisorsuppleant
i.  På valg for 1 år er Hans Hansen

(modtager genvalg)

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. marts. Forslag kan indsendes på mail til rujo@gfforsikring.dk.

Der bydes på et let traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig via dette link:  
www.gfforsikring.dk/kampagner/klub-generalforsamling-2023/k-105-gf-kommunal
Tilmeldingsfrist er senest den 29. marts 2023 kl. 12.00.

Regnskabsoversigt og skadesregnskab kan ses på GF Kommunals hjemmeside: www.gfkommunal.dk

Information om fysisk generalforsamling
Bemærk, hvis en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved 
 myndighedspåbud, hører du naturligvis fra os, hvis du har tilmeldt dig til generalforsamlingen. 
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