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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 Fyn, 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

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.gffyn.dk.

Venlig hilsen

Mattias Andersen
Formand, GF Fyn
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Du er inviteret til generalforsamling i GF Fyn 
Odin Havnepark

Lokale Neptun (bagerst i parken)
Lumbyvej 11

5000 Odense C
Onsdag den 6. april 2022 kl. 18:00

Indkaldelse

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. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Claus Tolstrup (modtager genvalg)
Poul Leineweber (modtager genvalg)
Jani Methmann (modtager genvalg)

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Klubben er vært ved et mindre traktement til dem, der møder frem.
Af hensyn til planlægningen bedes du melde dig til senest onsdag den 23. marts 2022 via Conference Manager på 
dette link, eller til klubkontoret på tlf. 66 17 88 17.

På Bestyrelsens vegne

Mattias Andersen
Formand

Information om generalforsamlingen og covid-19
Hvis der på grund af coronavirus/covid-19 kommer begrænsning af antal personer i offentlige forsamlinger,  
må klubbens generalforsamling naturligvis tilpasses. Vi vil straks informere dig om de ændrede forhold omkring 
 afholdelse af generalforsamlingen.

Læs mere…
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Velkommen til GF Fyns ordinære 
generalforsamling 2022

Covid-19 har forhindret at GF Fyn har kunne afholde generalforsamlingerne i 2020 samt 2021 på normal vis.
Det er derfor en særlig glæde for bestyrelsen at invitere dig til ordinær generalforsamling i GF Fyn til 
afholdelse d. 6. april 2022.

Overskudsdeling på dine forsikringer

Forsikringsskaderne for 2021 har i år vist sig at være gunstige for GF Fyn.

Nedlukningen grundet Covid-19 med færre biler på vejene og flere på hjemmearbejde, 
har været gavnligt for skadesregnskabet.

Derfor er der igen i år en flot overskudsdeling på dine forsikringer, der er tegnet via GF Fyn.

Overskudsdelingen på bilforsikringen for 2021 er på 15 %, øvrige forsikringer 6 % og erhvervsforsikrin-
gerne 4 %.

Du kan læse mere om din del af overskudsdelingen på Mit GF.

GF Fyns Ildsjælepris 2021
I 2021 startede vi i GF Fyn en ildsjælepris.

Målet med ildsjæleprisen er at hylde fynske ildsjæle. Ildsjæle der kæmper for at holde liv i lokalsam-
fundet og initiativer der er med til at skabe sammenhold og gode lokale stunder.

I 2021 er GF Fyns ildsjælepris uddelt til 27 foreninger der alle gør en stor og hjertelig forskel lokalt på Fyn. 

Lokalt til stede, bredt på Fyn
GF Fyn ønsker at være lokalt til stede og tæt på medlemmerne.

Derfor er det også en glæde for os, at vi i december 2021 modtog nøglerne til GF Fyns 6. lokale kontor.

Fra januar 2022 har vi kunne betjene medlemmerne fra det nye kontor på Dalumvej 7 i Odense SV.

Hvis du har spørgsmål til dine forsikringer, er du altid velkommen på dit lokale kontor i enten Faaborg, 
Svendborg, Middelfart, Nyborg, Odense City og Odense SV.

GF Fyn i fortsat vækst
Det er ikke GF Fyns ambition alene at have så mange medlemmer som muligt.

Derimod stræber vi efter at yde nærværende og dygtig rådgivning til alle vores medlemmer. Vi mener at 
vi derigennem opnår at flere ønsker at blive medlem i GF Fyn.

Vi har i 2021 kunne byde velkommen til mere end 1100 nye medlemmer i GF Fyn. I alt er vi mere end 
30.000 medlemmer i GF Fyn, der tilsammen har forsikringer for mere end en ¼ milliard.

Vi ser frem til at byde både nye og eksisterende medlemmer velkommen til årets generalforsamling.

Venlig hilsen

Mattias Andersen
Formand
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