
Beretning til GF Tele IT´s generalforsamling 1. april 2020. 
 

  

Velkommen til alle medlemmer.   

Generalforsamlingen bliver udført elektronisk denne gang pga. Coronavirussen. 

Vi forventer dog og holde et infomøde, senere på året, når der er faldet ro på virussen. 

 

Vil for bestyrelsen foreslå Hans Andersen som dirigent.  

 

Beretningen. 

 
Vi er stadig med som selvstændig klub, i et fællesskab i København. Vi er 14 

firma/fagklubber som har stiftet dette fællesskab. Men der er fusioner i år, bl.a. vores 

egen, med klub 167 Post-Tele. 

 

I dette fællesskab har vi oprettet et FU som holder 4-6 møder årligt. 

Derudover mødes alle klubber i fællesskabet 1-2 gange årligt. 

 

Momsproblematikken blev forrige år godkendt af SKAT. 

Men der kom et nyt problem sidste år, som har sit udfald fra en EU-bestemmelse. 

Det fik vi endnu en gang ret i at, vi ikke er momspligtige via momsekspert Søren 

Engers Pedersen, fra Timetax.  

Han mente vi er momsfritaget, hvis ingen af klubberne tjener penge af de andre. 

Det betyder at vi deles om udgifterne, efter hvor store klubberne er. 

Og det blev endeligt godkendt, så nu skulle den sag være ude af verden. 

 

Fællesskabet har dog været udfordret på personalesiden, med medarbejdere der selv 

har rejst, men også på barselsorlov. Og nogle af de mindste klubber ikke har vækstet 

som de skulle, så vores fælles omkostninger har desværre været større end 

budgetteret, derfor kommer vi ud med et mindre underskud i år. 

 

Årets skadesresultat blev 16,45 % i overskud, pænt resultat, men bestyrelsen blev 

enige om og udbetale 18% til medlemmerne.  

Det kostede ca. 90.000 kr. af skadesreserverne. 

Det gør at vi har ca. 800.000 kr. stående nu, og det er ok. 

 

 

Vores nysalgsbudget for 2019, blev næsten opfyldt vi var tæt på målet omsætning 

1,895 million, målet var 2 millioner. Porteføljen blev 15.410.000 kr. 

Begge tal højere end året før. 

 



Her er fusionen med Post-Tele et virkelig positivt tiltag. 

Post Tele er vores kollegaer i TDC på Sjælland, og administrativt personale ved 

Postnord på Sjælland. Så her er også et nyt tegningsområde. 

Post-Tele ligger højere end de er budgetteret til, så de er rigtig godt med. 

De er omkring 730 medlemmer, så sammen med dem kommer vi op omkring 2000 

medlemmer. Det gør os stærkere, og øger vores portefølje til ca. 25 mill. 

 

 

 

Markedsføringen var stadig med Makers i Randers som leverandør for os. 

Men de kom i betalingsstandsning, så for 2020 har vi selv forhandlet med vores 

leverandører, som stadig er Prosa fagblade/nyhedsbreve og Computerworld og 

digitale medier via GF husets markedsafdeling. 

 

GF samlet omsatte for 2,2 milliarder i 2019, og kom ud med et resultat efter skat på 

ca. 300 mill. kr. Og flere medlemmer. 

 

Arbejdet med et nyt medlemssystem i GF, er kommet langt, derfor er det også på 

dagsordenen, fordi det nu er muligt at blive og forblive medlem uden at have en 

bilforsikring. 

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

overfor bestyrelsen og dermed selskabet. 

Fremover skal vi kun betale kontingent på 100 kr, om året. 

Nu skal man ikke betale indskud på 100 kr. pr bil mere. 

Det betyder at alle med bilpolicer, vil få deres indskud fratrukket på 2021 præmien. 

 

Årsagen er at GF ikke kun er bilforsikringer, men alle typer forsikringer, sågar også 

erhvervsforsikringer til mindre virksomheder. 

 

Her til slut, vil jeg håbe at I vil stemme for de nye tiltag: Det nye medlemsbegreb og 

fusionen med Post-Tele, det er vi som bestyrelse meget indstillet på, da vi ser det som 

en stor medlemsfordel for os alle. 

 

 

På bestyrelsens vegne:  Tommy Haugaard Sørensen. 
 

 

 


