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LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
Farvergade 17 • 1463 København K • Tlf 3311 7755 • www.lb.dk

Meddelelse om

Indkaldelse til Generalforsamling
Lærerstandens Brandforsikring G/S afholder ordinær generalfor-
samling på adressen Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 
København K.

Tidspunkt: Lørdag den 28. april 2012, kl. 10.00.
Med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2011
4.     Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold 

til den godkendte årsrapport
5.   Godkendelse af LB’s lønpolitik
6.   Valg til bestyrelsen
7.    Godkendelse af kandidat til valgområde 3 for medlemsgruppe 2 – 

indstillet af valgudvalget, jf. vedtægternes § 8A
8.   Valg af revisor
9.    Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af bestemmelse i selskabets 

vedtægter vedrørende omdannelse.
10.  Forslag fra bestyrelsen om omdannelse af selskabet til en forening 

med begrænset ansvar (f.m.b.a.), derunder forslag om vedtægts-
ændringer. Gennemførelse af omdannelsen er betinget af Finanstil-
synets tilladelse. Forslaget indebærer, at samtlige selskabets akti-
ver og forpligtelser overdrages til selskabets helejede datterselskab, 
nuværende Genforsikringsaktieselskabet Virke.

11. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dagsorden, de fuldstæn-
dige forslag til vedtægtsændringer og årsrapport m.v. være fremlagt 
til eftersyn for medlemmerne på selskabets kontor. Materialet vil også 
kunne findes på www.lb.dk under menupunktet ”Om LB” og underpunk-
tet ”generalforsamling”.
 
Adgang til generalforsamlingen har samtlige delegerede, der tillige har 
stemmeret. Endvidere har medlemmer af Lærerstandens Brandforsik-
ring G/S ret til at overvære generalforsamlingen og tage ordet der, dog 
uden stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal være Lærer-
standens Brandforsikring G/S, Direktionssekretariatet, i hænde, senest 
tirsdag den 24. april 2012, hvorefter adgangskort vil blive tilsendt.

På bestyrelsens vegne
Knud Erik Bang
Formand


