
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 

28/3 - 2023 kl. 18.00
– vi ses  ☺

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Nord d. 28/3 2023 kl. 18.00.

Venlig hilsen

Jens Jørgen Vinther
Formand, GF Nord

GF Nord
Kirkepladsen 5 · 9900 Frederikshavn | Bispensgade 35 · 9800 Hjørring 



GF Nord inviterer medlemmerne til generalforsamling
i Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, Frederikshavn

tirsdag den 28. marts 2023 kl. 18.00

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Årsrapport
 Regnskabet ligger til gennemsyn
på klubkontorerne fra den 20. marts.

4. Indkomne forslag

5. Kontingent

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor
NP Revision, Sæby modtager genvalg

8. Eventuelt

NB! Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling 
– herunder valg til bestyrelsen – skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. marts.

Bilskaderegnskab og øvrige dokumenter vedr. generalforsamlingen kan ses på 
www.gfforsikring.dk/generalforsamling2023

Af hensyn til traktementet beder vi om, at du tilmelder dig senest onsdag den 22. marts 2023 på dette link: 
www.gfforsikring.dk/kampagner/klub-generalforsamling-2023/k-192-gf-nord

Du kan også tilmelde dig på gfnord@gfforsikring.dk, på tlf. 98 42 50 22 eller 98 92 50 23 
eller ved henvendelse på et af klubkontorerne.
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