
13. 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 
negnilmasrof lareneg 

13/4 - 2023 kl. 19.00
– vi ses  ☺

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Forsvaret d. 13/4 2023 kl. 19.00.

Venlig hilsen

Stig Jessen Møller
Formand, GF Forsvaret

GF Forsvaret
Hovedvejen 152 B · 2600 Glostrup 



Du er inviteret til generalforsamling i GF Forsvaret F.M.B.A.
Torsdag d. 13. april 2023 kl. 19.00 – 21.00

I Gl. Varmecentral, Nordre Magasin, Kastellet

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. Fastsættelse af klubkontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.  Valg af regnskabskyndig person
og regnskabskyndig suppleant

8. Eventuelt

Årsrapport og de fuldstændige forslag, der skal 
behandles, fremlægges på klubbens kontor, og kan 
rekvireres via mail til Formanden: stim@gfforsikring.dk

Eventuelle bilag til dagsordenen vil desuden blive 
offentliggjort på klubbens hjemmeside  
www.gfforsikring.dk/gfforsvaret/details

Opdateret dagsorden og bilag er tilgængelige på 
klubbens hjemmeside fra onsdag d. 5. april.

ad pkt. 5: Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 120 kr.

  ad pkt. 6: I henhold til vedtægternes §12 vil 
følgende bestyrelsesposter være på valg i 2023:

  Bestyrelsesmedlem b.  
Erik Noltensmejer (Er villig til genvalg)

 Bestyrelsesmedlem e.  
Jørgen Ellborg (Er villig til genvalg)

  Bestyrelsessuppleant  
John Nissen (Er villig til genvalg)

ad pkt. 7: 
a.  Regnskabskyndig 

Claus Jensen (er villig til genvalg)
 b.  Regnskabskyndigsuppleant

Hanne Botorp (er villig til genvalg)

Tilmelding til Generalforsamlingen er nødvendig, af 
hensyn til ”Bestemmelser for færdsel og parkering i 
Kastellet” samt indkøb af drikkevarer og efterfølgende 
servering af en let smørrebrødsanretning.

Tilmelding til generalforsamlingen, skal indeholde:
-  navn og medlemsnummer / policenummer

(på alle deltagere),
-  Bil-registreringsnummer og mærke

(hvis man tænker at ankomme i bil)

Tilmelding kan sendes på mail til stim@gfforsikring.dk eller 
pr. brev til nedenstående adresse, og være  formanden i 
hænde senest d. 2. april 2023.

GF Forsvaret F.M.B.A.
Stig Jessen Møller
Brabrandvej 20
2610 Rødovre

Det er også muligt at tilmelde sig online her:  
www.gfforsikring.dk/kampagner/klub-generalforsamling-2023/k-194-gf-forsvaret

GF Forsvaret
Hovedvejen 152 B · 2600 Glostrup 

Tlf.: 49 17 01 94 · forsvaret@gfforsikring.dk · www.gf-forsvaret.dk · CVR: 19 37 57 49


