
GF Nord inviterer medlemmerne til generalforsamling 
i Arena Nord, Rimmens Alle 37, Frederikshavn 
torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.00 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 

Bestyrelsens beretning kan ses på klubbens hjemmeside gfnord.dk 
3. Årsrapport 

Regnskabet ligger til gennemsyn på klubkontorerne fra den 22. marts. 
4. Indkomne forslag. Se nedenfor. 
5. Kontingent 
6. Valg til bestyrelsen 

På valg er:  

 Bestyrelsesmedlem Lene Filholm 

 Bestyrelsesmedlem Birte Jensen 

 Suppleant Aage Rye Christensen 
Alle modtager genvalg. 

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. 
 
Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig på et af klubkontorerne senest fredag den 24. marts   
2017. Gerne på gfnord@gfforsikring.dk eller tlf. 98 42 50 22 og 98 92 50 23. 

 
 
 
 
Under punktet indkomne forslag er der to vedtægtsændringer. 
 
 
1. 
Loven om forsikringsvirksomhed er ændret, og det har betydet, at GF Forsikring af praktiske årsager har 
måttet ændre struktur. 
GF Nord har indtil nu haft aktier i GF Medlemsselskabet a/s, der igen har alle aktier i GF Forsikring a/s. 
GF Medlemsselskabet a/s ophører, og vores aktier bliver til aktier i GF Forsikring a/s. 
I GF Nords vedtægter skal ”GF Medlemsselskabet a/s” derfor ændres til ”GF Forsikring a/s”. 
Ændringen har ingen betydning for værdien af vores aktier eller for vores indflydelse i GF Forsikring a/s. 
 
2. 
Der har hidtil ikke været faste krav til, hvordan en forening indkalder til generalforsamling. 
I GF Nords vedtægter står:  
”Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel.  
Indkaldelsen kan henvise til, at den fuldstændige dagsorden kan ses på klubbens hjemmeside.” 
 
Fremover skal fremgå af vedtægterne, hvordan der mindst indkaldes til generalforsamling, men man må 
selvfølgelig godt indkalde bredere. 
 
Bestyrelsen foreslår, at ovenstående ændres til: 
”Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel med annonce i den sektion af Nordjyske 
Stiftstidende, der dækker klubbens område samt på klubbens hjemmeside. 
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Indkaldelsen i Nordjyske Stiftstidende kan henvise til, at den endelige dagsorden kan ses på klubbens 
hjemmeside.” 
 
 
 
 

 


