
Nyt medlemsbegreb 

Gennem GF Grænsen er GF Forsikring ejet af de af vores medlemmer, der har en bilforsikring. 

GF Grænsen bygger på et enkelt princip om overskudsdeling til medlemmerne. Jo færre skader, jo lavere 
priser. Det, der ikke bruges på skader og nødvendig administration, tilbagebetales til den enkelte 
forsikringstager. 

Sådan har det været i mere end 50 år. Det var også sådan ”Dansk Auto Gruppeforsikring” startede tilbage i 
1960’erne, og som navnet siger, var det fra starten baseret på bilforsikringer. 

Meget hurtigt efter starten kunne GF Grænsen tilbyde andre af de gængse forsikringer. Men i de første 50 
år var der stadig kun på bilforsikringen, at der var overskudsdeling. Det var derfor fortsat kun 
forsikringstagere med bilforsikring, som havde medlemskab af GF Grænsen og derigennem medindflydelse 
på GF Forsikring. 

For 4 år siden indførte vi så også overskudsdeling på alle de andre forsikringer. Det er derfor naturligt, at vi 
også indfører medlemskab for alle forsikringstagere, selv om man ikke har bilen forsikret hos GF Grænsen. 

Formålet med at udvide medlemsbegrebet er også at sikre et bredt ejerskab af GF Grænsen og GF 
Forsikring i fremtiden.  

GF Grænsen har i samarbejde med de øvrige GF-klubber i næsten 2 år arbejdet med spørgsmålet om, at 
medlemsbegrebet bør udvides. Vi må sørge for, at alle GF-forsikrede har de samme muligheder. Derfor har 
der været nedsat en udviklingsgruppe til at kulegrave problematikken. Der har været holdt møder rundt 
omkring i landet, og efter mange drøftelser er der enighed blandt alle GF-klubberne om, at vi vil udvide 
medlemsbegrebet. 

Det er bare ikke nok, at GF-klubbernes bestyrelserne er enige om, at det er en god ide. Netop fordi vi er et 
stort demokratisk fællesskab, skal medlemmerne være med til at bestemme, når der sker store ændringer. 
Derfor er der foreslået vedtægtsændringer på alle klubbers generalforsamlinger i dette forår. Vi håber, at 
alle nuværende medlemmer også synes, at vi skal sikre medlemskab for alle GF-forsikrede. 

Nogle af drøftelserne er gået på, hvordan klubberne skal håndtere det beløb på 100 kr., som alle har 
indbetalt ved tegningen af deres bilforsikring. Det er blevet besluttet, at de 100 kr. tilbagebetales til alle i 
kraftværende bilforsikringer den 1. januar, som en nedsættelse af præmien. 

Grunden til dette er, at der fremover ikke skal betales indskud i forbindelse med tegning af forsikringer i GF, 
og med tilbagebetalingen stilles alle medlemmer ens.  

Der har i processen skullet tages stilling til rigtig mange spørgsmål, både af holdningsmæssig karakter og af 
juridisk karakter, og alle brikkerne er faldet på plads i selskabet med en vedtagelse på en ekstraordinær 
generalforsamling i slutningen af november 2019 i GF Forsikring.  

Bestyrelsen i GF Grænsen synes, at det er en rigtig god ide, og vi anbefaler, at medlemskabet udvides. 

Som sagt skal der på GF klubbernes generalforsamlinger ændres vedtægter, for at tanken om et udvidet 
medlemsbegreb kan blive til virkelighed i den enkelte klub. Derfor lægger bestyrelsen op til en drøftelse af 
alle de spørgsmål, der måtte blive stillet i den forbindelse, og dermed håber vi, at det nye medlemsbegreb 
bliver vedtaget på vores generalforsamling den 14. april 2020.  

Med venlig hilsen  



GF Grænsen  

Svend Erik Danielsen 

Bestyrelsesformand 

 


