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FLS-Autoforsikringsklub. 
 

Kære medlem. 

 

2016 har været et turbulent år for vores klub, men vi er rigtig glade for at konstatere, at der igen er 

faldet ro omkring vores tidligere bekymringer på vor usikre fremtid og eksistens som klub. Som 

meddelt i vores skrivelse af december 2016, fortsætter vores klub, og vi har per 1. januar i år fået 

nyt kontorpersonale, via GF Kommunal på Strandvejen i København, som i fremtiden vil betjene 

jer omkring alle jeres forsikringsmæssige forhold. 

 

Bilskaderegnskabet for 2016 er gjort op (se separat regnskab), og årets overskud på 11,98 %, er som 

meddelt med vort december brev, jf. den ny overskudsdelingsmodel, blevet modregnet din præmie-

betaling for året 2017. Vi er også stolte af den nye overskudsdeling, som er introduceret fra i år på 

alle dine øvrige forsikringer – et tiltag som vi mener gør det endnu mere attraktivt at være kunde i 

GF/FLS-Autoforsikringsklub. 

 

En anden spændende nyhed er at der lige nu arbejdes på at tilbyde jer en fordelagtig aftale på en 

Autohjælpsordning, igennem SOS-Dansk Autohjælp – mere herom vil blive meddelt på klubbens 

hjemmeside www.flsclub.com  

 

Der indkaldes hermed også til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes d. 3. maj 2017, 

kl. 16.30, hos FLSmidth, E-bygning, 1 sal – lokale E-112, med dagsorden iht. klubbens vedtægter. 

Den fulde dagsorden og forslag til ændring af vedtægter for klubben, kan findes på 

www.flsclub.com 

 

Afslutningsvis, har du spørgsmål eller behov for rådgivning omkring dine forsikringer, er du altid 

velkommen til at kontakte os, så vil vi sørge for du får en god og professionel betjening af vore 

dygtige medarbejdere på Strandvejskontoret i København. 

 

Med venlig hilsen, og på bestyrelsens vegne, 

FLS-Autoforsikringsklub 
 

Bjørn Fatum 

Formand 

 

Marts 2017 


