
20. marts 2023
Medlemsnr. «KundeNummer»

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 din lokale
 generalforsamling

13/4 - 2023 kl. 18.00
– vi ses  ☺

Kom og hør seneste nyt, når vi holder generalforsamling i
GF Fyn d. 13/4 2023 kl. 18.00.

Venlig hilsen

Mattias Andersen
Formand, GF Fyn

GF Fyn
Overgade 34 · 5000 Odense C | Dalumvej 7 · 5250 Odense SV | Odensevej 175 · 5500 Middelfart
Vestergade 4 · 5600 Faaborg | Møllergade 92 · 5700 Svendborg | Mellemgade 35 · 5800 Nyborg

Tlf.: 66 17 88 17 ·  ·  · CVR: 35 52 10 46



Indkaldelse til GF Fyns generalforsamling
Torsdag den 13. april 2023 kl. 18.00

Odin Havnepark
Lokale Neptun (bagerst i parken)

Lumbyvej 11
5000 Odense C

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

•  Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Mattias Andersen (modtager genvalg)
Knud Nielsen (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 torsdag den 30. marts 2023 via 
gfforsikring.dk/kampagner/klub-generalforsamling-2023/k-124-gf-fyn, eller til klubkontoret på tlf. 66 17 88 17.

Læs mere…
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Velkommen til GF Fyns ordinære generalforsamling 2023

Generalforsamling

Overskudsdeling på dine forsikringer
2022 har været et godt år for dine forsikringer – men et hårdt år for købekraften. 
Det generelle prisniveau er steget, og usikkerheden i Europa sætter sit præg. 

Skadesudgifterne har vist sig fornuftige for GF Fyn, og der er derfor også i år overskudsdeling på 
dine forsikringer. 

Overskudsdelingen på bilforsikringen for 2022 er på 15 %, øvrige forsikringer 6 % 
og erhvervsforsikringerne 4 %. 

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

Lokalt tilstede, bredt på Fyn – mere end blot forsikring
GF Fyn ønsker at være lokalt til stede – både ift. vores medlemmer og ift. det lokale forenings-  
og kulturliv.

Vores lokale tilstedeværelse er en af vores kerneværdier, og med kontorer i Nyborg, Svendborg, 
Faaborg, Middelfart, Odense C samt Odense SV er vi til stede synligt og lokalt for vores medlemmer 
– og med god personlig rådgivning.

Vi har ligeledes mange gode lokale samarbejdspartnere i det fynske kulturliv. Det er vi stolte af.

GF Fyns Ildsjælepris igen i år
I forlængelse af vores kerneværdi om at være lokalt til stede startede GF Fyn i 2021 en Ildsjælepris.

Målet med Ildsjæleprisen er at hylde fynske ildsjæle, der kæmper for at holde liv i lokale samfund 
og initiativer, der er med til at skabe sammenhold og gode stunder lokalt.

I 2022 er GF Fyns Ildsjælepris igen blevet uddelt. Hele 31 foreninger og privatpersoner har modtaget 
prisen. Alle er de prismodtagere, der gør en stor lokal forskel.

Har du spørgsmål til Ildsjæleprisen eller dine medlemsfordele? 
Ring til dit lokale GF Fyn kontor på tlf. 66 17 88 17. 

Vi glæder os til at se dig til GF Fyns generalforsamling 2023.
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