
                                     

 

Gadbjerg Borgerforening mangler seks. 

Ja, straks går du i gang med at læse hvad det nu går ud på og om du kan træde hjælpende til. Og det kan du 

– lige netop din hjælp har vi brug for. 

Mange af jer har tidligere hørt om vores noget-for-noget samarbejde med det lokale forsikringsselskab 

Vejle Brand. Et win-win samarbejde der blev stablet på benene i 2017. Booker og afholder du et møde med 

den lokale assurandør fra Vejle Brand g/s, så kvitterer Vejle Brand med et tilskud på 300 kr. til Gadbjerg 

Lokalråd. Heraf sender vi de 200 kr. videre til dig efter mødet er afholdt, i form af et gavekort til Min 

Købmand. Vælger du efterfølgende at acceptere forsikringstilbuddet og blive kunde hos Vejle Brand får 

Borgerforeningen yderligere 300 kr. Derudover er det en del af aftalen, at vi får en procentdel af den 

samlede forsikringsportefølje opgjort pr. 31.12. Og det er her vi gerne skulle op på 100 kunder i 7321 

Gadbjerg. Vi er lige nu på 94. I runde tal er det 12.000 ekstra kroner lige ned i Borgerforeningens kasse hvis 

det lykkes. Og så lander vi på omkring 45.000 kr i alt for 2019. Det er mange penge!!  Så vi håber DU vil 

hjælpe os det sidste lille stykke i mål. 

Men det er nu, LIGE NU, at vi skal ud af starthullerne for at DU kan nå at tælle med i december 2020.  

Der er intet at tabe ved at tage et hurtigt møde med Henrik Søndergaard fra Vejle Brand. Han skal ikke vide 

en masse om hvor du er forsikret nu og hvad du betaler mv. Vejle Brand har ikke en masse ekstra produkter 

som du ikke vidste at du havde brug for. Og inden mødet er slut får du udleveret et skriftligt og 100% 

uforpligtende tilbud, som du kan gå igennem stille og roligt. 

Du er velkommen til snarest at tage fat i den lokale Vejle Brand assurandør Henrik Søndergaard. 

 

Du fanger ham direkte på hs@vejlebrand.dk eller på mobil 20881282. 

Sig at du meget gerne vil have et uforpligtende møde i henhold til noget-for-noget aftalen med Gadbjerg. 

For at vi får det fulde udbytte er det nødvendigt at din adresse er 7321 Gadbjerg. 

Hvis du har yderligere spørgsmål så er du meget velkommen til at tage fat i en af os fra det lille udvalg. 

Henning Klausholm, 22927580 

Aage Bonde, 20704502 

Hans Henrik Madsen, 40939511 

Thorkil Hansen, 40336302 

Jens Peter Jørgensen, 29994500 
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