
GF er ejet af dig som medlem – brug din stemme 
GF Forsikring er medlemsejet. Her er ingen aktionærer, der skal tjene penge på dine forsikringer. I stedet er det dig 
som medlem, der får del i årets overskud. Som medlem får du desuden ekstra fordele og hjælp til at passe på dig 
selv, din familie, din bolig og din bil. Det gør faktisk en forskel at være medlemsejet. 

Du er med til at eje GF Forsikring via din forsikringsklub, som drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have 
indflydelse på arbejdet? Eller er du bare nysgerrig efter at høre mere? 

Vi arbejder for dig som medlem, og vi håber derfor, du vil deltage i den årlige generalforsamling i din forsikringsklub. 

Ordinær generalforsamling
GF Tele IT

Onsdag den 7. april 2021  kl. 18:00
På klubkontoret Marsvej 3, 8960 Randers SØ.

Vær med til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning

2.  Forelæggelse af klubbens årsrapport
til godkendelse

3. Forslag fra bestyrelsen

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelse

 Bestyrelsen anmoder om dispensation til at
Jørgen Jensen kan blive i bestyrelsen til næste
års generalforsamling i 2022.

•  Bestyrelsesmedlemmer: Keld Fjordmand.
(Keld modtager gerne genvalg.)

•  Bestyrelsessuppleanter: Frantz H. Hansen.
(Frantz modtager gerne genvalg.)

6. Valg af revisor
• Registreret revisor

7. Eventuelt

Læs mere…



Vær med til generalforsamlingen 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. den 28. marts 2021.

Information om generalforsamlingen og covid-19
Da sundhedssituationen i Danmark fortsat er usikker, og da der i skrivende stund hersker stor tvivl om 
tidshorisonten for og omfanget af forsamlingsforbuddet, opfordrer vi dig til ikke at møde fysisk op på 
generalforsamlingen. Du kan i stedet øve din indflydelse ved at brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til 
klubbestyrelsen. Du kan desuden sende skriftlige spørgsmål til os inden generalforsamlingen.

Sådan gør du: Du skal blot tilmelde dig generalforsamlingen, så vil du senere modtage en mail med svar på 
alle praktiske spørgsmål.

Du bedes venligst tilmelde dig på pr. mail toso@gfforsikring.dk senest  30. marts 2021.

Læs mere…



Invitation til årsmøde for GF Tele IT ś 
medlemmer i Østdanmark

Foredrag ved Anja Dalgaard-Nielsen, chef og professor

Foredragets emne er: ” Teksten ”Tryg i en terrortid – når vi forstår mere bliver vi mindre bange”.

Hver femte dansker frygter, ifølge Tryg Fondens seneste måling, personligt at blive offer for et terror
angreb. Terrorisme er designet til at ramme os på følelserne. Angreb som vi har set i de seneste år bl.a. i 
København, gør os vrede og skræmmer os. De sætter den gensidige tillid og sammenhængskraften i vores 
samfund pres. Men sådan behøver et ikke at være. Få sat truslen i perspektiv, bliv klogere under på hvad 
der driver terrorister og hør om, hvem der gør hvad for at holde Danmark sikkert.

Anja DalgaardNielsen er chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og professor ved Universi
tetet i Stavanger. Hendes viden om terrorisme og terrorbekæmpelse stammer fra mange års forskning og 
fra syv år i PET’s direktion, hvor hun blandt andet var med til at opbygge Danmarks forebyggende indsats 
mod radikali sering. Anja er forfatter til en række artikler og bøger, bl.a. ”Tryg i en terrortid” (med Lotte 
Lund) der udkom på Lindhardt &Ringhof tidligere i år. I 2017 modtog hun Danmarks Radios Rosenkjærpris 
for fremragende forskningsformidling.

Tilmelding til spisningen skal ske senest lørdag den 10. april 2021 til bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen, 
på mobil 51 51 03 01, på e-mail: ptjj@gfforsikring.dk eller brev: Frøvænget 26, 2630 Taastrup.

GF Tele IT (GF Post – Tele) inviterer medlemmer til årsmøde mandag den 19. april 2021
kl. 17.00 på Frihedens Idrætscenter, restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 

Der er parkering ved restauranten, der ligger få minutters gang fra Frihedens Stog station.

Ta´ din ledsager med og få en hyggelig aften.  Deltagelse i spisningen koster hverken dig eller din ledsager 
noget. Vi forventer, at beretningen kan begynde ved 21.00tiden og slutte ca. kl. 21.30.

Mødets program:

1. Middag

2. Foredrag
v/ Anja Dalgaard-Nielsen

3. Bestyrelsens beretning
 v/ GF Tele IT´s formand, Tommy Haugaard
Sørensen

4. Eventuelt


