
Forår 2022

Kære GF-medlem

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 medlem:

Du er med til at eje GF Forsikring via din forsikrings klub, 
GF Tele IT, som drives af en medlemsvalgt bestyrelse. 

Vil du have indflydelse på arbejdet? Eller er du bare nys-
gerrig efter at høre seneste nyt fra GF? Vi arbej der for dig 
som medlem, og vi håber derfor, at du vil deltage i årets 
general forsamling.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Tommy Haugaard Sørensen
Formand, GF Tele IT

Mobil: 51777124
Mail: toso@gfforsikring.dk

Husk 
 general forsamlingen
6/4 - 2022 kl. 18.00

– vi ses  ☺☺

Læs mere…

På Mit GF kan du se et aktuelt overblik over alle dine 
medlemsfordele. Du kan se tidligere regnskaber og 
referater på www.gfteleit.dk.

GF Tele IT
Marsvej 3 ·  8960 Randers SØ 

Tlf.: 86 10 36 00 · gfteleit@gfforsikring.dk · www.gfteleit.dk · CVR: 24 24 95 30

http://mitgf.dk
http://www.gfteleit.dk


Du er inviteret til generalforsamling i GF Tele IT
Onsdag den 6. april 2022 kl. 18:00

På Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Vi starter med en 2-retters menu, i restauranten,  
hvorefter vi går i mødelokalet og holder generalforsamlingen.

Indkaldelse

Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning

2.  Forelæggelse af klubbens årsrapport
til godkendelse

3. Forslag fra bestyrelsen.
•  Bestyrelsens forslag til

vedtægtsændringer er vedlagt

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse
•  Formand: Tommy Haugaard Sørensen

(modtager gerne genvalg)
•  Bestyrelsen indstiller Jørgen Jensen

som bestyrelsesmedlem
•  Bestyrelsessuppleant: Frantz H. Hansen

(modtager gerne genvalg)

6. Valg af revisor
• Registreret revisor

7. Eventuelt

Af hensyn til arrangementet, hvor klubben byder på et traktement, bedes du venligst tilmelde dig på 
www.gfforsikring.dk/generalforsamling2022-gfteleit - alternativt på mail toso@gfforsikring.dk  
senest den 24. marts 2022.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. marts 2022.

Information om generalforsamlingen og covid-19
Bemærk, at der kan ske ændringer i forhold til afholdelse af generalforsamlingen i tilfælde af Corona-restriktioner 
omhandlende forsamlingsforbud. Bliver vi nødt til at ændre i planen, hører du naturligvis fra os, hvis du har tilmeldt 
dig til generalforsamlingen.

Læs mere…

www.gfforsikring.dk/generalforsamling2022-gfteleit
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GF Tele IT (GF Post -Tele) inviterer medlemmerne til medlemsmøde
mandag den 25. april 2022 kl. 18.00

på Frihedens Idrætscenter, Restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

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

Invitation til medlemsmøde for GF Tele ITs medlemmer

Program

1. Vi starter med en middag

2.  Bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen den 6. april i Aarhus
v/ GF Tele ITs formand, Tommy Haugaard Sørensen

3. Eventuelt

Tag din ledsager med og få en hyggelig aften. Deltagelse i spisningen koster hverken dig eller din 
ledsager noget. Vi forventer, at beretningen kan begynde omkring kl. 20 og slutte ca. kl. 21. 

Tilmelding til spisningen skal ske senest lørdag den 16. april 2022 til bestyrelsesmedlem Jørgen 
Jensen, på mobil 51 51 03 01, på e-mail: jorj@gfforsikring.dk eller pr. brev: Frøvænget 26, 2630 
Taastrup.

Venlig hilsen GF Tele IT

Læs mere…
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Vedtægter for klub 102 - GF Tele IT F.M.B.A

§ 1 Navn
Klubbens navn er ”GF Tele IT F.M.B.A” Forening med begrænset ansvar. Klubbens binavn er GF Post-Tele.

§ 2 Formål 
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor
medlemmerne er forsikret, samt formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling.
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

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages forsikringstagere over 18 år, så fremt de i øvrigt opfylder GF’s betingelser for
at blive forsikret, og som er:
- Personer med tilknytning TDC, 3, Telia, Telenor, Oister, Bibob, Call Me, CBB, One Mobil og lignende
teleselskaber i jyske regioner samt pensionerede herfra,
- Kontorpersonale i Post Danmark og ved posthuse, kontorpersonale i det tidligere P&T, ansatte ved TDC, 3,
Telia, Telenor, Oister, Bibob, Call Me, CBB, One mobil og lignende teleselskaber øst for Storebælt samt disses
ægtefæller.
- Medlemmer af Prosa i hele landet.

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. 

§ 4 Ophævelse af medlemskab
Medlemskabet af klubben ophører på det tidspunkt, hvor forsikringstageren ikke længere har policer i
kraft, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen/forsikringerne eller GF’s opsigelse af
forsikringen/forsikringerne.
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.

§ 5 Indskud.  Udgår. Ingen betaler indskud mere.
Medlemmer, der optages før 1/5 2020 betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil.
Udtræder et medlem af klubben inden 1/1 2020, tilbagebetales indskud efter anmodning.
Har det udtrådte medlem ikke inden 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.

§ 5 Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens for pligtel ser.

§ 6 Kontingent
Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et kontingent, der fastsættes af klub bens
generalforsamling.

Læs mere…
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Vedtægter for klub 102 - GF Tele IT F.M.B.A

§ 7 Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for
generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal behandles. Indkaldelse til generalforsamling
sker blandt andet via klubbens hjemmeside og/eller med direkte advisering til medlemmet f.eks. via MitGF,
e-mail, e-Boks eller andre medier.
Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og
for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelsen underskrevne årsrapport med
revisionens påtegning.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
3. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
4. Fastsættelse af kontingent for klub
5. Valg af et bestyrelsesmedlem og af en suppleant
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrel sen i hænde 
senest den 1. marts.
En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamling.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 1/10 af medlemmerne
fremsætter skriftlig begæring herom overfor bestyrelsen med angivelse af, hvilke emner der ønskes
behandlet.

Når bestyrelsen har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling, skal denne holdes senest 5 
uger efter begæringen er modtaget.

§ 10 Digital generalforsamling
Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en helt eller delvis digital generalforsamling.
Beslutningen om en helt digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling
ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Beslutningen om en delvis digital generalforsamling kan træffes såfremt bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i
forbindelse med afholdelse af en helt eller delvis digital generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre,
at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser
om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en
sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes
ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en helt eller delvis
digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Læs mere…
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Vedtægter for klub 102 - GF Tele IT F.M.B.A

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan
de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden
ved generalforsamlingen.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen,
således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for
hemmelig afstemning.

§ 11 Afstemning på generalforsamling
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne
vedtægt bestemmer andet. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med policer i
kraft. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maksimalt med 3 stemmer inkl. egen stemme.

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.

§ 12 Valg af bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen.
1-2 medlemmer er på valg hvert år på skift, således at der sikres en løbende udskiftning i bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted. Ingen kan vælges, når de er fyldt 70 år. Der kan dog på generalforsamlingen
dispenseres for denne regel for 1 valgperiode for genvalg.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben.
Fratræder et bestyrelsesmedlem som klubmedlem, udtræder den pågældende samtidig som medlem af 
klubbens bestyrelse.

Formanden vælges direkte.
Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.

Bestyrelsen har ansvaret for, at valgrækkefølgen overholdes.

§ 12A Udgår.
I forbindelse med fusionen med GF Post-Tele har bestyrelsen for den pågældende forening udpeget 1
medlem til bestyrelsen i GF Tele IT i en overgangsperiode indtil den ordinære generalforsamling i 2021.

§ 13 Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen forestår, under ansvar overfor generalforsamlingen, ledelsen af klubbens anliggender.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

Bestyrelsen holder møder efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter 
begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes 
ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Læs mere…
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Vedtægter for klub 102 - GF Tele IT F.M.B.A

§ 14 Tegningsregel
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af to andre medlemmer af bestyrelsen.

§ 15 Økonomi
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde: I værdi papirer udstedt 
af anerkendte danske finansielle institutioner, indskud i danske banker eller sparekasser, i fast ejendom, 
hvori klubben har eller påtænker at have klubkontor, samt i øvrigt efter bestyrelsens beslutning i aktier eller 
på anden betryggende måde.

§ 16 Revision
Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en 
generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg hvert år.

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

§ 18 Opløsning af klubben

Beslutning om opløsning af klubben træffes, hvis 3/4 af klubbens medlemmer er til stede på 
generalforsamlingen, og hvis 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.
Forslaget om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde.
Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer 3/4 af de på 
generalforsamlingen repræsenterede for forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot 
3/4 af de repræsenterede stemmer er for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den 
første, og skal afholdes senest 6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidigt.
Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at klubbens 
aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afregnes til en af GF Forsikring a/s anvist 
køber.
Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder sted. Når 
dette er sket, er klubben opløst.

Således ændret og godkendt på generalforsamlingen den 6. april 2022.
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