
                                          Referat fra Generalforsamlingen i GF Klub 102 Tele IT 

                                                        afholdt den 6. april 2022 på Sabro Kro. 

 

Formanden Tommy Haugaard Sørensen bød velkommen til de 64 fremmødte medlemmer og takkede 

for det store fremmøde, og en særlig tak og velkommen til vores markedsføringsmand Mogens Thomsen. 

 

Valg af dirigent. 

Formanden foreslog Hans Andersen som dirigent. Forsamlingen godkendte valget af Hans. 

 

1. Bestyrelsens beretning. 

 

Vi er jo i GF Tele IT fusioneret med Post-Tele klub 167 i 2020, hvor begge klubbers generalforsamlinger 

enstemmigt stemte ja til fusionen. 

 

Herfra i år 2022, er vi fuldstændig ens om porteføljer og skadesresultater. 

Og vi er en klub: Klub 102 GF Tele IT. (klub nr. 167 er udgået fra 1 januar 2022) 

 

Med 2688 medlemmer og 1997 biler. 

 

Det er en styrkelse af vores klubs eksistens i GF Forsikring, hvor der har været flere fusioner mellem 

firma/fagklubberne i de forløbne år. Og vi med fusionen er blevet større som en klub, fremfor og være to. 

 

Formanden i Post-Tele Jørgen Jensen, har fået en plads som bestyrelsesmedlem i GF Tele IT´s bestyrelse. 

Det var for at vi kan få integreret Post-Tele på bedste måde. Det har vi arbejdet med de sidste 2 år og er nu 

meget fint sammenkørt, men vil gerne beholde Jørgen i bestyrelsen for at have en fra/på Sjælland. 

 

Der er mange juridiske og økonomiske ting der skal gøres når man laver en fusion, men det er lykkedes og 

få det udført, sådan at Erhvervsstyrelsen har godkendt fusionen.  

 

I forbindelse med fusionen, skal der gå en tak til vores revisor Ole Jacobsen, for at udrede økonomien, og 

en tak til GF´s jurister for at bistå os med alt det juridiske. 



Nu er vi så i gang med samarbejdet med de fælles gruppeaftaler der findes i GF Tele IT.   Stald KTAS og 

fagforeningen Prosa.  

Årets skadesresultat for biler er igen 25% i overskud, som er reguleret på bilpolicen for 2022, til både gamle 

som nye medlemmer. 

De andre forsikringer giver 6% i rabat for 2022. 

 

Tilbud om tilskud til batteri på 6 år gamle biler her i 2022. 

 

Vores nysalgsbudget for 2021 blev pænt opfyldt vi havde et budget på 3,1 mill. men endte med og sælge 

for 3,354 mill. altså 8% højere end krævet. 

Porteføljen blev ca. 25 mill. Det er begge fine resultater. 

 

Vi har også fået indført nyt medlemsbegreb i GF Forsikring, nu behøver man ikke og have en bilforsikring 

for at kunne være medlem, alle kan være medlem bare man har en forsikring, og er fyldt 18 år. Det giver 

indflydelse til alle medlemmer. 

Det vil sige at alle kan deltage på generalforsamlingen og give deres mening til kende overfor bestyrelsen 

og dermed selskabet. 

Samtidig skal man ikke mere betale indskuddet på 100 kr. Men kun betale det årlige klubkontingent som er 

pt. 100 kr. om året. 

 

GF Forsikring har samlet haft et godt år, med en portefølje på ca. 2,7 milliard kr. 

Og et overskud efter skat på 330 millioner kr.  

 

Partneraftaler med: Ældresagen, Diabetesforeningen, Maxi Zoo og Euromaster, m.fl. 

 

Der bliver udbetalt 265 mill. til medlemmerne, som rabatter. 

 

Egenkapitalen er 2,5 milliard kr. Insolvenskravet 2,4. 

 

Vi har fået oprettet en Facebook side med vores klubnavn GF Tele IT. 

I må meget gerne like og dele den, så den bliver udbredt på Facebook. 

 



Beretningen blev godkendt. 

 

2. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse. 

Klubbens revisor Ole Jacobsen fremlagde rapporten.  

Ole fremhævede resultatet for 2021 på 339000 kr. mod -1000 kr. i 2020. 

Ole nævnte at fusionen med klub 167 og skiftet af klubbens administration til Randers var en af årsagerne 

Til det gode resultat. 

Rapporten blev godkendt. 

(se evt. hele årsrapporten på vores hjemmeside) 

 

3. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen havde forslag til ændringer af klubbens vedtægter. 

Ingen forslag fra medlemmerne. 

§ 5 skal udgå. Man har tidligere skulle betale indskud som nyt medlem på 100 kr. pr. forsikret bil. 

Medlemmer der har betalt indskud og med policer i kraft den 1-1-2021 har fået tilbagebetalt indskud fra  

Klubben i 2021. 

 

§ 12 Valg af bestyrelse. 

Antal af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 3 til: 3-5 medlemmer.  

Samtidig fjernes det hidtidige aldersloft på 70 år for bestyrelsesmedlemmer. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af forsamlingen. 

(Se evt. de nye vedtægter på vores hjemmeside GF Tele IT) 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet blev uændret 100 kr. 

 

5. Valg af bestyrelse. 

Formanden: Tommy Haugaard Sørensen var på valg. 

Tommy modtog genvalg som formand for en 3.årig periode. 



Tommy takkede for valget, og så frem til sammen med bestyrelsen og fortsætte med vores arbejde for 

klubben GF Tele IT. 

Jørgen Jensen var opstillet som fortsættende bestyrelsesmedlem. 

Jørgen Jensen blev genvalgt, også for en 3.årig periode. 

Jørgen Jensen takkede også alle for valget af ham til bestyrelsen. 

Franz Hansen blev også genvalgt som bestyrelses suppleant. 

 

6. Valg af revisor. 

Firmaet Revisions-Partner blev genvalgt. 

   

7. Eventuelt 

 

Tommy spurgte forsamlingen om de havde spørgsmål vedrørende Klubben eller GF Generelt. 

Der var spørgsmål vedrørende prissætningen af forsikring af Elbiler.  

Et medlem havde fået en prisstigning på 20 % fordi han havde skiftet til Elbil. 

Tommy bad ham kontakte kontoret i Randers for flere oplysninger. 

 

Tommy viste derefter en kort film om GF’s støtte til sikkerhed i Trafikken. 

Til sidst et indlæg fra Mogens Thomsen som er Klubbens markedsførings mand. 

Han forklarede lidt om hvor klubben er på nettet med reklamer. 

. 

Tommy takkede bestyrelsen og de fremmødte og opfordrede alle til at udbrede kendskabet om 

Vores gode klub. 

 

  


