
GF Sønderjylland indkalder medlemmerne til generalforsamling på Agerskov Kro, 
Hovedgaden 3, 6534 Agerskov. Onsdag den 4. april klokken 18.00

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 14 før generalforsamlingen. 

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest torsdag den 22. marts 2018 
via mail haderslev@gfforsikring.dk eller pr. telefon.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3.  Fremlæggelse af klubbens årsregnskab 
til godkendelse

4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 a.  Bestyrelsen stiller forslag om at 

tilføje F.M.B.A. i klubnavnet, som er 
et krav i Erhvervsvirksomhedslovens 
§ 6 stk. 6. (F.M.B.A. er forkortelsen 
for ”forening med begrænset 
ansvar”).

 b.  Bestyrelsen stiller forslag om at 
ændre vedtægterne så det fremgår 
at klubbens ordinære general
forsamling skal afholdes hvert år 
inden 15. april. 

 C.  Bestyrelsen foreslår § 14 Tegnings
regel ændret så den følger 

 Erhvervsstyrelsens anbefalinger ved at 
ændre til: Klubben tegnes af bestyr
elsens formand eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen (og dermed 
slettes: Køb, salg eller pantsætning af 
fast ejendom kræver dog mindst 3 
bestyrelsesmedlemmers underskrift). 
Forholdet vil i stedet blive reguleret i 
forretningsorden for bestyrelsen.

5.  Fastsættelse af kontingent for 2019  
(Bestyrelsens forslag er 60. om året).

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en 
suppleant. På valg er Gunnar Hansen,  
Ejner Nielsen  og Jørgen Larsen. 

7. Valg af revisor

8. Eventuelt
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Årets forsikringsresultat
Årets tilbagebetaling af overskud på bilforsikringspræmierne blev 4.292.000,- kr. Der var 
1. januar tilmeldt 8.011 biler i vore skadegrupper, så der fratrækkes i gennemsnit 535,- 
kroner pr. bilforsikring i overskudsandel her i 2018

Også på privatforsikringer og Landboforsikringer fratrækkes nu overskud. Det blev på 
3.625.000,- der fordeles på 29.861 forsikringer og som svarer til 121,- pr. forsikring.

Resultatet anses for at være meget tilfredsstillende.

Nyt fra klubben
I løbet af 2017 faldt fusionen mellem GF Sønderjylland og GF for Ledere på plads med  
GF Sønder jylland som den fortsættende forsikringsklub. Skadegruppen for GF for Ledere 
kører videre i eget regi og har medlemmer fra hele landet.

Hen over året har klubben igen oplevet nettofremgang. Vi startede året med 7.735 
medlemmer og sluttede med 8.011. En nettotilgang på 276 medlemmer vidner om at 
vores ide med ”forsikring med overskud” virkelig er slået an i forsikringsmarkedet.

Overskudsdeling – din sikkerhed for den rigtige pris
GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer. Vores holdning er klar: 
Forsikringer skal ikke koste mere end højest nødvendigt. Jo færre skader, du og andre 
medlemmer har, jo billigere bliver det for alle kunder i gruppen. 

Nu tegner vi også erhvervsforsikringer
I mange år tegnede GF Forsikring udelukkende bilforsikringer og privatforsikringer.  
For et par år siden åbnede vi op for landboforsikringer (fritids -og deltidslandbrugs-
forsikringer), og det er der taget rigtig godt imod i vores område. 

Her i 2018 går vi for alvor ind på erhvervsforsikringsmarkedet, hvor vores primære 
medlemsgruppe er detailbranchen, håndværkere, foreninger, boligselskaber og liberale 
erhvervsdrivende. Vore assurandører er uddannede, så har du eller nogle af dine 
 bekendte brug for forsikringer, så kontakt os endelig så laver vi ”skarpe” og naturligvis 
uforbindende tilbud.

Nyt fra GF Sønderjylland  



Åbningstiden er igen udvidet
I forsikringsklubben har vi igen udvidet åbningstiden så der er åbent for personlig 
betjening (både fysisk og telefonisk på Bredgade 7 i Haderslev) mandag, onsdag og 
fredag fra 8.30 til 16.00 og tirsdag og torsdag fra 8.30 til 17.00.

De digitale løsninger er forbedret, så du ud over at kunne se forsikringsoversigter også 
kan anmelde skader mm. på www.mitgf.dk Her vil der også i år komme flere faciliteter og 
selvbetjeningsmuligheder til rådighed. 

GF Sønderjylland og GF for Ledere er på Facebook
De sociale medier som f. eks. Facebook er blevet en naturlig del af manges hverdag. Også 
GF Sønderjylland og GF for Ledere kan du følge på facebook:  
www.facebook.com/gfsonderjylland og www.facebook.com/gfforledere. Her lægger vi 
løbende aktuelle nyheder og informationer op, så jeg opfordrer dig også at følge os her.

Medlemsfordele kan ses på vores hjemmeside
I forsikringsklubben har vi en række medlemsfordele som f. eks. billig autohjælp med 
gratis dækning for efterspændt kørertøj (trailer eller campingvogn), og en række lokale 
rabatordninger, herunder på bilsyn. 

Ny medlemsfordel – et feriehus i Vestjylland
Som noget helt nyt har vi købt et feriehus, som forsikringsklubbens medlemmer kan leje 
til ”medlemspris” Huset ligger i et større feriecenter vest for Varde og der er fri adgang til 
en række faciliteter, herunder det store børnevenlige badeland.

Kontakt kontoret for flere oplysninger eller se mere på www.gfsønderjylland.dk eller 
www.gfforledere.dk. Søg under GF Fordele -> Dine lokale fordele, hvor udllejnings-
kalenderen ligger.

 

Gunnar Hansen
Formand for GF Sønderjylland
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Vores telefontid: Hverdage: 8.30-16.00. tirsdag og torsdag: 8.30-17.00. 
Vores åbningstid: Mandag, onsdag og fredag: 9.00-16.00. tirsdag og torsdag: 9.00-17.00

Uanset om du foretrækker at besøge os på klubkontoret eller kontakte os  
på telefon eller mail, er vi altid parate til at give dig personlig rådgivning og vejledning. 

Helle Hansen,
kunderådgiver

Søren C. Christensen,
kunderådgiver

Marco Hansen Tarp, 
kunderådgiver

Rune Kruuse Madsen,
assurandør

Gunnar Hansen,  
forretningsfører

Kirsten Kissow,
kunderådgiver 

Eva Bank-Rasmussen,
kunderådgiver

Jesper Bertelsen,
salgsleder

Morten Petersen,
assurandør

Anders Christensen, 
assurandør

Nels Thorsgaard,
assurandør

Dine nærmeste GF ére
GF Sønderjylland er din forsikringsklub


