
27. februar 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 

12/4 - 2023 kl. 19.00
– vi ses  ☺

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Østsjælland d. 12/4 2023 kl. 19.00.

Venlig hilsen

Lykke Tina Outzen
Formand, GF Østsjælland

GF Østsjælland
Stensbjergvej 11, 1. th. · 4600 Køge | Elisagårdsvej 14 · 4000 Roskilde 



Du er inviteret til generalforsamling i GF Østsjælland
Roskilde Kongres & Idrætscenter, Sal A1

Møllehusvej 15
4000 Roskilde

Onsdag den 12. april 2023 kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

5.  Fastsættelse af klubkontingent for
det kommende år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt

Under punkt 5) 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr.

Under punkt 6)
På valg er:
Jan Grye Pedersen (modtager genvalg)
Magnus Therkildsen (modtager genvalg)
Som suppleant stiller Steen Bakhøj op.

Under punkt 7)
Bestyrelsen foreslår Beierholm, Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab.
Som suppleant foreslås Addere Revision.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. februar, jf. vedtægternes § 8. 
Der kan således ikke stilles forslag på nuværende 
tidspunkt.

Klubbens årsrapport fremlægges på klubbens kontor og på klubbens hjemmeside. 
Bilskaderegnskabet findes også på klubbens hjemmeside.

Klubben inviterer medlemmerne til spisning kl. 18.00 (stegt flæsk med persillesovs eller vegansk alternativ). 
Vi må desværre begrænse antallet af medlemmer til spisningen til 200 personer. 

Af hensyn til planlægningen beder vi om din tilmelding senest tirsdag den 28. marts 2023. Du kan henvende dig på 
et af vores kontorer: Stensbjergvej 11, 1.tv., 4600 Køge eller Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde og blive registreret. Du 
kan også sende en mail med angivelse af dit medlemsnummer (fremgår af indkaldelsen) til gf-koge@gfforsikring.dk eller 
gf-roskilde@gfforsikring.dk. Husk at oplyse, hvis du ønsker et vegansk alternativ til stegt flæsk! Vi sender herefter 
en bekræftelse til dig, som gælder som adgangsbillet. Efter generalforsamlingen vil der være en quiz, hvor man kan 
vinde årskort til Tivoli eller vingaver.

Der er ingen adgangsbegrænsning til den ordinære generalforsamling, som afholdes ca. kl. 19.00.
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