
Den 4. marts 2019 
Indkaldelse til generalforsamling i 

GF Finans og GF Østsjælland 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes på adressen: 
                                  Ramsømagle Forsamlingshus 
  Syvvejen 29 

4621  Gadstrup (Ramsømagle ligger ca. 3 km vest for Gadstrup) 
  

                                      Onsdag den 10. april 2019 ca. kl. 19.00 
med følgende dagsorden: 
                                1)  Valg af dirigent 
                                2)  Bestyrelsens beretning 
                                3)  Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 
                                4)  Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 
                                     Forslag om vedtægtsændring 
                                5)  Fastsættelse af klubkontingent for 2020  
                                6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  
                                7)  Valg af revisor og suppleant 
                                8)  Eventuelt                       
                                     Afslutning ved dirigent. 
Under punkt 4)     Vedtægtsændring (se ændringsforslaget ved bestyrelsens beretning) 
 
Under punkt 5)      Foreslår bestyrelsen et uændret klubkontingentet på 100 kr. for 2020. 
 
Under punkt 6)      Er Steen Bakhøj og Lasse Buus på valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.                              
                                           
Under punkt 7)      Foreslås genvalg af Revisionsfirmaet Addere Revision og som suppleant genvalg 
                               af Prima Revision.                                                                         
Der foreligger ikke andre forslag end de nævnte. 
                    
NB! Vi vil også i år invitere medlemmerne til spisning (stegt flæsk med persillesovs) kl. 18.00 
den 10. april 2019 på ovennævnte adresse. Vi må desværre begrænse antallet af medlemmer 
til spisningen til 125 personer. For at deltage i spisningen, skal du enten henvende dig på 
kontoret Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge eller på kontoret Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde 
og få udleveret en adgangsbillet. Du kan også sende en mail med angivelse af din bils 
registrerings nr. til gf-koge@gfforsikring.dk eller gf-roskilde@gfforsikring.dk. Vi sender 
herefter en bekræftelse til dig, som gælder som adgangsbillet. Efter generalforsamlingen vil 
der være lodtrækning blandt deltagerne på generalforsamlingen om vin eller adgangskort til 
Skovbo Golfklub. Sidste frist for tilmelding til spisning er den 2. april 2019. 
 
Der er ingen adgangsbegrænsning til den ordinære generalforsamling, som afholdes ca. kl. 19.00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FULDMAGT 
Undertegnede giver hermed bestyrelsen for GF Finans og GF Østsjælland fuldmagt til at stemme på 
mine vegne på den ordinære generalforsamling den 10. april 2019 for bestyrelsens beretning          
for året 2018             for klubbens årsrapport 2018 (som kan ses på klubbens hjemmeside)         
 
Dato           /          2019.                                   
 
Navn:   _______________________________      Adresse:  _______________________________ 
 
 
Mail:   _______________________________       Telefon:   _______________________________ 
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