
Beretning til GF Tele IT´s generalforsamling 7. april 2021. 
 
  
Velkommen til alle medlemmer.   
Generalforsamlingen bliver igen i år udført elektronisk pga. Corona virussen. 
 
Vi forventer og håber at kunne holde et medlemsmøde, senere på året, når der er er 
mere kontrol på virussen, og flere er blevet vaccineret. 
 
Vil for bestyrelsen foreslå Hans Andersen som dirigent.  
 
Beretningen. 
 
Vi er jo i GF Tele IT fusioneret med Post-Tele klub 167 sidste år, hvor begge 
klubbers generalforsamlinger enstemmigt stemte ja til fusionen. 
 
Det er en styrkelse af vores klubs eksistens i GF Forsikring, hvor der har været flere 
fusioner mellem firma/fagklubberne i det 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 er for at vi kan få integreret Post-Tele på bedste måde. Det har vi arbejdet med 
det forløbne år, men behøver et år mere, for at kunne være helt på plads. 
Derfor har vi på valg af bestyrelsesmedlemmer anmodet om en udvidelse til næste års 
generalforsamling i 2022, til bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen. 
 
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 Hovedtelegrafens sommerhuse og fagforeningen Prosa. 
 
Årets skadesresultat for biler er 25% i overskud, som bliver reguleret på bilpolicen 
for 2021, til både gamle som nye medlemmer. 
De andre forsikringer giver 4% i rabat for 2021. 
 



Vores nysalgsbudget for 2020 blev pænt opfyldt vi havde et budget på 3 mill. men 
endte med og sælge for 3,5 mill. altså 17% højere. 
Porteføljen blev ca. 24,5 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. 
Aktive medlemmer som har betalt indskud til aktie har nu fået udbetalt deres 100 kr. 
aktie indskud her i 2021. 
 
GF Forsikring har samlet haft et godt år, med en omsætning på ca. 2,3 milliard kr. 
Og et overskud efter skat og overskudsudbetaling på 248 millioner kr. 
Egenkapitalen er 2,5 milliard kr. Insolvenskravet 2,4. 
Selskabet fik ny administrerende direktør i februar Jan Parner. 
 
Selskabets hovedgeneralforsamling 24 april kommer også til og foregå online. 
 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne:  Tommy Haugaard Sørensen. 
 
 
 


