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En endnu stærkere forsikringsklub på vej 

I januar 2020 samlede GF Thy og Mors vores gode medarbejderkræfter på GF-kontoret Raadhustorvet i 
Nykøbing. Vi er kommet godt på plads, og vi får mange positive tilbagemeldinger fra jer i hverdagen. Stor tak 
for dem. Som et medlemsejet selskab er GF til for medlemmerne. 

Ud over at fastholde den gode lokale service og rådgivning ønsker vi i bestyrelsen at styrke 
forsikringsklubben til gavn for medlemmerne. Derfor ønsker vi at gå sammen med GF Skive og Omegn, så vi 
kan fastholde lave udgifter til administration og udvikle lokale medlemsfordele i fremtiden. 

Bestyrelsen har valgt at gå sammen med netop GF Skive og Omegn, fordi denne klub er meget solid, har 
gode medlemsfordele og gennem årene har haft en flot overskudsdeling. Du har fortsat de samme gode 
dækninger til de samme gode priser og samme gode lokale service. Overskudsdelingen på bilforsikringen og 
medlemsfordele vil fremover blive fælles for de to klubber.  

Fælleskontoret i Nykøbing for medlemmerne i Thy, det vestlige Hanherred og på Mors fortsætter naturligvis 
uændret - ligesom kontoret i Skive fortsætter uændret for medlemmerne på Salling og i Fjends.  

GF Thy og Mors indkalder medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling  
tirsdag den d. 30. juni 2020 kl. 19.00 på Øst Vildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev 

Dagsorden jf. § 9 i vedtægterne 

1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med GF Skive og Omegn F.M.B.A. i overensstemmelse 
med den fælles fusionsplan, som er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens system d. 16. april 2020. Fusionen 
indebærer, at GF Thy og Mors F.M.B.A. opløses uden likvidation ved overdragelse af klubbens samlede 
aktiver og passiver til GF Skive og Omegn F.M.B.A.  

Godkendelsen skal ske efter vedtægternes § 17, Ændring af klubbens vedtægter. Klubbens vedtægter kan 
kun ændres, hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 

Bilag A Fusionsplan 
Bilag B Fusionsredegørelse 
Bilag C Kreditorerklæring 

2. Eventuelt

Alle bilag er tilgængelige på klubbens hjemmeside www.gf-thymors.dk to uger før generalforsamlingen. 

Tilmelding senest den 25. juni 2020 på tlf. 97721555 eller på mail thy-mors@gfforsikring.dk. 

NB: Vi sørger for at følge myndighedernes råd om at forebygge smitte med coronavirus på selve 
generalforsamlingen, bl.a. ved at sikre større afstand mellem stole samt adgang til håndsprit mv. 

Venlig hilsen 
GF Thy og Mors 
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