
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 plejer at være et deltagerantal på omkring 300 inkl. ledsagere og med spisning efter generalforsamlingen. Det kan 
vi næppe gennemføre i år på grund af covid-19.

Sundhedssituationen i Danmark er fortsat usikker, og da der i skrivende stund hersker stor tvivl om tidshorisonten for 
og omfanget af forsamlingsforbuddet, kan vi næppe afholde den ordinære generalforsamling i 2021, som vi plejer.

Årets generalforsamling bliver derfor kun for medlemmer og uden forplejning. Selv med disse begrænsninger opfor-
drer vi dig alligevel til ikke at møde fysisk op på generalforsamlingen den 14.4.2021. Du kan i stedet øve din indflydelse 
ved at brevstemme. Du kan desuden sende skriftlige spørgsmål til os inden generalforsamlingen, ligesom du har 
mulighed for at følge generalforsamlingen via en videotransmission på internettet. 

I efteråret håber vi, at vi kan afholde et medlemsmøde. Her glæder vi os til hilse på medlemmerne, måske stadig med 
lidt afstand og uden håndtryk, men hvor ledsager kan deltage, og der vil være spisning efterfølgende. 

GF Fyn indkalder hermed til ordinær generalforsamling
onsdag d. 14. april 2021 kl. 18:00

SR Film, Magtebøllevej 140, 5492 Vissenbjerg

Vær med til generalforsamlingen 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Fremlæggelse af klubbens årsrapport

til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Fastlæggelse af klubkontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.1  Valg af bestyrelsesmedlem i stedet for

Henrik Præstegaard (udtrådt af bestyrelsen 
den 1.2.2021)

6.2  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Knud Nielsen (modtager genvalg) 
Mattias Andersen(modtager genvalg)   

7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Her vil dirigenten og bestyrelsen være til stede, og du kan følge generalforsamlingen direkte via en 
videotransmission på internettet.  

Læs mere…



Vær med til generalforsamlingen 

Du tilmelder dig via Konference Manager via dette link. 

Efter tilmeldingen vil du på mail få tilsendt: 

•  Et link, hvor du onsdag den 14. april 2021 kl. 18:00 kan logge dig ind og følge generalforsamlingen.
Her vil kun være dirigent og bestyrelse tilstede.

• Årsrapporten for 2020 ( Findes også på www.gffyn.dk)

• Bestyrelsen anbefaling af kandidater til bestyrelsen

• En stemmeseddel, som skal udfyldes og indsendes til klubben senest den 12. april 2021.

•  En mailadresse, hvortil der kan stilles spørgsmål til generalforsamlingens punkter. Disse vil blive
besvaret under de respektive dagsordenpunkter. Mailen skal vi have senest den 12. april 2021.

Har du ikke har mulighed for at tilmelde dig via Konference Manager, kan du henvende dig til klubkontoret, 
hvorefter du vil få tilsendt stemmeseddel til brug for afgivelse af din stemme.

Af hensyn til planlægningen bedes du melde dig til senest tirsdag den 31. marts 2021 via  
Konference Manager via dette link.

Medlemmer, som ønsker at være fysisk til stede under afviklingen af generalforsamlingen for at give sin 
mening tilkende, bedes kontakte undertegnede Knud Nielsen på telefon 20 37 68 26 for nærmere.

Læs mere…

https://gfforsikring.conferencemanager.dk/?eventcode=GFFyn
https://gfforsikring.conferencemanager.dk/?eventcode=GFFyn


Velkommen til GF Fyns ordinære 
generalforsamling 2021

I 2020 har medlemmerne været forskånet for de store vejrskader. Derudover har Corona-situationen 
betydet færre indbrud de fleste steder i landet, mens der omvendt har været flere udgifter til rejsefor-
sikring end normalt. 

Generelt har 2020 også budt på færre bilskader end normalt. Corona har været skidt på mange måder, 
men vi kan glæde os over, at de færre biler på vejene, især i foråret 2020, betød færre bilskader. Det er en 
af årsagerne til det flotte resultat i vores forsikringsklub, hvor overskuddet på bilforsikringen igen i år er 
15 procent.

Overskudsdelingen på dine andre forsikringer er 4 procent i 2020 

Din andel af årets overskud i ”kr. og øre” på dine forsikringer kan du se i Mit GF efterhånden som dine 
forsikringer fornys i 2021.

Vi har også i 2020 fået mange nye forsikringer hele 7.368, hvoraf de 1.430 har været biler. 

Herefter starter vi 2021 med i alt 75.934 forsikringer hvoraf de 20.203 er biler.

Et flot resultat, som skyldes vore dygtige medarbejdere, der har arbejdet under lidt andre forhold pga. 
Corona, end hvad de har været vant til. 

Vi har i de sidste mange år haft en god og velfungerende bestyrelse. Samtidig har vi haft en naturlig og 
styret udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne. Derved er der til stadig kommet ”nye øje” på forret-
ningen og ”nyt blod” i den. Henrik Præstegaard har meddelt, at han efter næsten 15 års godt 
bestyrelses arbejde ønskede at udtræde af bestyrelsen. Dette er sket pr. 1.2.2021.

Derfor har vi i oktober og november 2020 søgt efter ny kandidat til bestyrelsen. Det er sket via nyheds-
brev til medlemmerne, Facebook, LinkedIn og Jobindex. Vi har fået rigtig mange gode emner at vælge 
imellem, og det har svært at udvælge den, som vi skal bruge i stedet for Henrik, Men på generalforsam-
lingen i 2021 vil vi præsentere den kandidat, som nuværende bestyrelse vil bede generalforsamlingen 
bakke op om. 

Med venlig hilsen

Knud Nielsen
Formand


