
20. marts 2023
Medlemsnr. «KundeNummer»

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 din lokale
gnilmasroflareneg 

13/4 - 2023 kl. 18.00
– vi ses  ☺

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Hovedstaden d. 13/4 2023 kl. 18.00.

Venlig hilsen

Kim Hans Pedersen
Formand, GF Hovedstaden

GF Hovedstaden
Gl. Kongevej 27 st. tv. · 1610 København V | Vallensbæk Stationstorv 33 · 2665 Vallensbæk Strand 



GF Hovedstaden indkalder medlemmerne til generalforsamling 
i Tårnby Selskabslokaler, Præstefælledvej 18, 2770 Kastrup

Torsdag den 13. april 2023 kl. 18.00

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
4.1   Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben

fusionerer med GF København Nord i 
overensstemmelse med den fælles fusions-
plan. Fusionen indebærer at GF København 
Nord opløses uden likvidation ved overdra-
gelse af klubbens samlede aktiver og 
passiver til GF Hovedstaden.  
Godkendelsen skal ske efter vedtægternes § 
17 Ændring af klubbens vedtægter. Klubbens 
vedtægter kan kun ændres, hvis 3/4 af de på 
generalforsamlingen repræsenterede 
stemmer er for forslaget. 

Bilag A Fusionsplan 
Bilag B Fusionsredegørelse 
Bilag C Kreditorerklæring 
Bilag D Vedtægter for GF Hovedstaden 

Alle bilag er tilgængelige på klubbens 
hjemmeside 4 uger før generalforsamlingen.

4.2   Medlem Henrik F. har den 11. april 2022 stillet 
forslag om at ændre vedtægternes § 12, 
således at følgende bortfalder: 
”Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til 
bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal 
fratræde ved den ordinære generalforsam-
ling, som finder sted året efter, at bestyrel-
sesmedlemmet er fyldt 70 år.”

5. Fastsættelse af klubkontingent
 Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet
fra 119 kr. årligt til 149 kr. årligt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant
• På valg er Kim Hans Petersen
• På valg er Hans Skyum Larsen
• På valg er Lars Overgaard (suppleant)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 
den 15. marts. En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 7 dage før afholdelse 
af generalforsamlingen. Forslag kan mailes til runb@gfforsikring.dk 

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontorer: Gl. Kongevej 27, 1610 København V og 
Vallensbæk Stationstorv 33, 2665 Vallensbæk Strand. Bilagene til dagsordenen vil desuden blive offentliggjort på 
klubbens hjemmeside: https://www.gfforsikring.dk/gf-hovedstaden/details/

Der vil være smørrebrød efter generalforsamlingen.  
Tilmelding på www.gfforsikring.dk/kampagner/klub-generalforsamling-2023/k-157-gf-hovedstaden, tlf. 72 24 41 57 
eller på gf-hovedstaden@gfforsikring.dk senest torsdag den 6. april 2023.
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