
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 TrekantOmrådet, 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.

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

Husk din lokale
 generalforsamling

5/4 - 2022 kl. 19.30
– 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.gftrekantomraadet.dk.

Venlig hilsen

Jens-Peter Riis Jensen
Formand, GF TrekantOmrådet
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Du er inviteret til generalforsamling i GF TrekantOmrådet
på Trinity Hotel og Conference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.30

Indkaldelse

Dagsorden i henhold til vedtægternes §12
Forslag, der ønskes behandlet, herunder forslag til valg af bestyrelse og revision, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 22. marts 2022.

Senest den 23. marts 2022 vil detaljeret dagsorden med indkomne forslag samt klubbens regnskab være 
tilgængeligt på klubbens hjemmeside samt fremlagt på klubbens kontorer.

Hent information på www.gftrekantomraadet.dk eller rekvirer ved henvendelse til klubben.

I lighed med tidligere år er der gratis bus fra henholdsvis Vejle, ved Borgvold og Kolding, ved Hotel 
Saxildhus kl. 18.50. For vores medlemmer i Billundområdet afgår der bus fra kontoret kl. 18.15.  
Busserne returnerer efter generalforsamlingens afslutning.

Tilmelding til generalforsamling og evt. bustransport gives til klubben telefonisk eller skriftligt,  
gerne på mail trekantomraadet@gfforsikring.dk senest torsdag den 30. marts 2022 kl. 12.00.  
Oplys policenummer og mailadresse ved tilmelding.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til covid-19.
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