
13. februar 2023

Generalforsamling 2023 - din stemme tæller i vores fællesskab

Kære «FornavnEfternavn»

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i 
«K.Navn» d. «Dato» kl. «Tid».

Fortæl os, hvad vi gør godt og hvad vi kan gøre endnu 
bedre. Du kan faktisk gøre en forskel, når du er forsikret i et 
medlemsejet selskab.

I GF Forsikring er der ingen aktionærer, der skal tjene 
penge på dine forsikringer. I stedet er det dig som 
medlem, der får del i årets overskud - også i en sparetid.

Desuden får du som medlem ekstra fordele og hjælp til at 
passe på dig selv, din familie, din bolig og din bil. 
Få et overblik over alle dine medlemsfordele på Mit GF.

Se programmet for generalforsamlingen på side 2. 
Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen

«K.Formand»
«K.Titel», «K.Navn»

Husk 
negnilmasrof lareneg 

12/4 - 2023 kl. 18.00
– vi ses  ☺

Læs mere…

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Tele IT d. 12/4 2023 kl. 18.00.

Venlig hilsen

Tommy Haugaard Sørensen
Formand, GF Tele IT

GF Tele IT
Vennelystvej 56B · 8960 Randers SØ 



Du er inviteret til generalforsamling i GF Tele IT 
Onsdag den 12. april 2023 kl. 18:00

På Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Vi starter med en 3-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 Ingen forslag

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse
•  Næstformand Hans Andersen

(modtager gerne genvalg)

•  Bestyrelsessuppleant Frantz H. Hansen
(modtager gerne genvalg)

6. Valg af revisor
• Registreret revisor

7. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest den 1. marts 2023.

Af hensyn til arrangementet, hvor klubben byder på et traktement, bedes du venligst tilmelde dig på mail 
toso@gfforsikring.dk senest den 31. marts 2023.

Bilskaderegnskab og øvrige dokumenter vedr. generalforsamlingen kan ses på 
www.gfforsikring.dk/generalforsamling2023

Vores klub har 60-års jubilæum den 19. marts 2023.  
Derfor har vi på generalforsamlingen nogle overraskelser til jer.

Læs mere…

GF Tele IT
Vennelystvej 56B · 8960 Randers SØ 

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



Medlemsmøde i Østdanmark
GF Tele IT

Mandag den 24. april 2023 kl. 17:00

På Frihedens Idrætscenter
Restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Vi starter med jubilæumsmiddag, hvorefter vi fortsætter med medlemsmødet.

Medlemsmøde

Program for aftenen

1.  Bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen den 12. april i Sabro v/ GF Tele IT’s formand, Tommy
Haugaard Sørensen

2.  Foredrag ved Hans J. Bonnichsen, fhv. PET-chef, kriminalinspektør og terrorekspert.
Han vil tale om “Frygt og fornuft - i terrorens tidsalder” samt cyberkriminalitet og cyber-spionage.

Klubben har 60-års jubilæum den 19. marts 2023. Det fejrer vi bl.a. med gave til mødedeltagerne 
og lodtrækning om gavekort – se mere på næste side.

Mød op, tag din ledsager med og få en hyggelig aften. Deltagelsen er gratis for alle. 

Af hensyn til arrangementet, hvor klubben byder på en jubilæumsmiddag, bedes du venligst tilmelde dig 
til bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen på mobil 51510301 eller e-mail: jorj@gfforsikring.dk senest søndag 
den 16. april 2023.

Hans J. Bonnichsen

Læs mere…

GF Tele IT
Vennelystvej 56B · 8960 Randers SØ 

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



HURRA   HURRA

Din forsikringsklub har 60-års jubilæum den 19. marts 2023

Jubilæum

Bestyrelsen har besluttet, at det skal fejres. Derfor udlodder vi 10 gavekort på hver 1.000 kr. blandt alle 
vores medlemmer.

Endvidere vil deltagerne på den ordinære generalforsamling i Sabro og på medlemsmødet i Hvidovre,  
få en lille gave med hjem. Derudover deltager de fremmødte hvert sted i lodtrækningen om 2 gavekort 
på hver 1.000 kr. 

Vi vælger at fejre jubilæet på denne måde, fordi det er for stor en opgave at sende en gave ud til hvert 
enkelt medlem.

Mød op på generalforsamlingen eller på medlemsmødet og vær med til at fejre jubilæet.

Klubben startede i 1963 ved Jydsk Telefon, af telefonmester Mogens Poulsen som også var en af de fire 
stiftere, som var med til at grundlægge GF Forsikring a/s i 1967.

I 2020 fusionerede klubben med GF Post-Tele. Det betyder at vi er en klub med flere medlemmer i dag.

Vi er fra TDC og PostNords administrative afdeling, men med tegningsområde i alle teleselskaber i 
Danmark. 

Vi har også en gruppeaftale med Fagforeningen Prosa og travklubben Stald KTAS, og må tegne 
 medlemmer herfra.

Vi har lavet en administrationsaftale med GF Randers, sådan at de betjener os.

GF Tele IT
Vennelystvej 56B · 8960 Randers SØ 
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