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Forår 2020

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af medlemmerne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du 
sammen med mange andre medlemmer i GF Post-Tele. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indflydelse på klubbens 
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling.

GF Post - Tele indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2020
kl. 17.00 på Frihedens Idrætscenter, restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 

Der er parkering ved restauranten, der ligger få minutters gang fra Frihedens S-tog station.

Generalforsamlingen indledes med middag og foredrag. Ta´ din ledsager med og få en hyggelig aften. 
Deltagelse i spisningen koster hverken dig eller din ledsager noget. Vi forventer, at dagsordenen kan 
begynde ved 21.00-tiden og slutte ca. kl. 21.45. 

Bilagene til dagsordenen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside www.gfforsikring.dk/gf-pt/details.

Tilmelding til spisningen skal ske senest lørdag den 14. marts 2020 til formanden, Jørgen Jensen,  
på mobil 51 51 03 01, på email: ptjj@gfforsikring.dk eller brev: Frøvænget 26, 2630 Taastrup.

Mød op til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens regnskab og budget
Resultatopgørelse for 2019 og budgetforslag 2021.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a.  Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med GF Tele IT i overensstemmelse med den

fælles fusionsplan. Fusionen indebærer at GF Post-Tele opløses uden likvidation ved overdragelse af
klubbens samlede aktiver og passiver til GF Tele IT.

Læs mere…
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Mød op til generalforsamlingen 

 Godkendelsen skal ske efter vedtægternes § 15 Ændring af klubbens vedtægter. Klubbens vedtægter 
kan kun ændres, hvis ¾ af de på ordinær generalforsamling repræsenterede stemmer er for forslaget.
  Bilag A Fusionsplan
  Bilag B Fusionsredegørelse
  Bilag C Kreditorerklæring
  Bilag D Vedtægter for GF Tele IT

Alle bilag er tilgængelige på klubbens hjemmeside 4 uger før generalforsamlingen. 

Pkt. 4b til pkt. 8 er ikke relevante og kommer ikke til afstemning, såfremt fusionen vedtages under pkt. 4a.

b. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre klubvedtægterne som følge af nyt medlemsbegreb

Bilag E Forslag til vedtægtsændringer, der også fremgår af bagsiden på dette brev.

(§§ 2, 3 og 10 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de nuværende bestemmelser.)

 Motivering: Bestyrelsen foreslår, at alle forsikringstagere over 18 år bliver medlemmer. Det er en 
ændring som alle formænd i GF blev enige om i efteråret 2019. Det skyldes at GF gennem årene har 
udviklet sig fra at forsikre biler, til at dække hele familiens forsikringsbehov og tilmed omfatte mindre 
erhverv og landboforsikringer. Helt fra starten har et medlemskab været knyttet til en bilforsikring, men 
udviklingen viser et stigende antal familier med en portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse og 
stemmeret på klubbens generalforsamling. GF Post - Teles klubbestyrelse bakker op om beslutningen, 
og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

5. Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsen indstiller:
a) Medlemskontingentet fastsættes til 48 kr. for 2021.
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 192 kr. for 2021.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) Kasserer. Bestyrelsen indstiller genvalg af Henri Mæhle.
b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller genvalg af Børge Christensen og Vilhelm D. Krause.

7. Valg af revisorer
a) En revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Erling Elberg.

8. Eventuelt

Læs mere…

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside 

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele,  autohjælpsbestemmelser, åbningstider og 
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.
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Bilag F Forslag til vedtægtsændringer

§ 1. Klubbens navn, formål og hjemsted 
(Ikrafttrædelse ved vedtagelse)
Klubbens navn er GF Post-Tele FMBA.

Klubbens formål er at varetage medlemmernes 
interesser i (over for) forsikringsselskabet GF Forsikring 
a/s, hvor medlemmerne (s biler) er forsikret (de), 
samt formidle forsikringer i henhold til Lov om 
Forsikringsformidling.

Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende 
formands adresse.

Formålet søges gennemført ved: 
-  at styrke og udvikle medlemmernes indflydelse som

forsikringstagere i GF Forsikring 

-  at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og
servicemæssige fordele for medlemmerne 

-  at samle medlemmerne til medlemsmøder og
passende aktiviteter 

-  at drive erhvervsmæssig virksomhed,
som støtter foreningens formål

§ 2. Medlemskab 
(Ikrafttrædelsesdato 1.1.2021)
Som medlem kan - såfremt de i øvrigt opfylder
GF’s betingelser for at blive forsikret – optages
forsikringstagere over 18 år, som er; kontorpersonale i
Post Danmark og ved posthuse, kontorpersonale i det
tidligere P&T samt ansatte ved TDC, 3, Telia, Telenor,
Oister, Bibob, Call me, CBB, One Mobil og lignende
teleselskaber øst for Storebælt samt disses ægtefæller til
de nævnte. (, som er ejere eller faste brugere af en bil.)

Hvis der er to eller flere forsikringstagere på samme 
police, optages den forsikringstager, der har tegnet 
policen, som medlem i klubben (første forsikringstager 
på policen).

Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog 
dispensere fra disse regler, idet spørgsmål om optagelse 
som medlem afgøres af bestyrelsen.
(Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring.)(udgår)

§ 3. Ophævelse af medlemskab 
(Ikrafttrædelsesdato 1.1.2021)
Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt,
hvor forsikringstageren ikke længere har policer i
kraft (samtidig med bilforsikringens ophør,) uanset
dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/

forsikringerne eller GF’s opsigelse af forsikringen/
forsikringerne. (, hvortil medlemskabet er tilknyttet.)

Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt 
medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller 
generalforsamlingens beslutninger samt foreningens 
vedtægter. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsige 
et medlem, som handler til skade for foreningen.

§ 4. Indskud (Ikrafttrædelse ved vedtagelse)
Medlemmer(ne), der optages inden 1/5 2020 betaler et 
indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. (Indskud forrentes ikke.)
(Klubben køber aktier i GF Forsikring a/s for
indskudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben.)

Udtræder et medlem af klubben inden 1/1 2021, 
tilbagebetales indskud efter anmodning.

Har et medlem ikke 3 år efter datoen for medlemskabets 
ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud, tilfalder 
det klubben.

Opkrævning af medlemsindskud bortfalder med virkning 
fra 1/5/2020.

Medlemmer, der har betalt indskud og med policer i 
kraft 1/1 2021, vil få tilbagebetalt indskud fra klubben.

§ 10. Afstemning på generalforsamling 
(ikrafttrædelsesdato 1.1.2021)
De på generalforsamlingen behandlede anliggender 
afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne 
vedtægt bestemmer andet. (Medlemmerne har én 
stemme pr. bil, der er forsikret i GF.) Stemmeberettigede på 
generalforsamlingen er alle medlemmer med policer i kraft.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. med 3 stemmer.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på 
dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 6. december 
1968.

Ændringer af vedtægterne er senest sket på 
generalforsamlingen, mandag den 16. april 2018.

Ændringer af vedtægterne er senest sket på 
generalforsamlingen, onsdag den 25. marts 2020.

(Bemærk tekst i kursiv udgår, mens tekst understreget er ny tekst).  
Kun de paragraffer, der er ændringer til, er medtaget i dette papir.


