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Generalforsamling 2020 
På grund af coronavirus/covid-19 og med regeringens seneste begrænsning af antal 
personer i offentlige forsamlinger, må klubbens generalforsamling naturligvis tilpasses. Af 
hensyn til overholdelse af myndighedsfrister er det desværre ikke muligt at aflyse 
generalforsamlingen.  
Det betyder, at der i år ikke vil være mulighed for fysisk fremmøde til generalforsamlingen.  
 
Det er vi ærgerlige over, men vi følger naturligvis myndighedernes påbud og anbefalinger. 
Vi føler samtidig et stort medansvar for ikke at udsætte vores medlemmer for unødig 
risiko, og heller ikke at medvirke til en potentiel smittespredning i samfundet.  
Vi skal selvfølgelig stå sammen ved at holde afstand. 
 
Du kan fortsat gøre din indflydelse gældende. 
GF er medlemsejet med indflydelse og overskudsdeling. For at fastholde 
medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation kan du gøre din indflydelse 
gældende skriftligt.  
Det kan du gøre ved at udfylde en fuldmagt til klubbestyrelsen eller ved at brevstemme. 
Du har en stemme pr. bil, som er forsikret hos os. Du har modtaget de forslag, der er til 
afstemning sammen med indkaldelsen, og du kan finde det fuldstændige materiale på 
vores hjemmeside. 
 

Medlemsudvikling.  
Medlemstallet er godt 860 medlemmer ultimo 2019.  Til sammenligning kan nævnes 

følgende for andre år 927 medlemmer ultimo 2018,   976 (2017),   1012 (2016),   1139 

(2015).  Vi er således desværre stadig noget under pres som følge af reduktioner i 

forsvaret samt hård konkurrence i markedet.  

Tilbagegangen kan naturligvis mærkes på den samlede indtjening på porteføljen, da alle 
tilskud og provisioner fra GF Odense, afregnes ud fra portefølje størrelse. 

Klubben nåede ikke det fastsatte tegningsmål i 2019 og vores endelige resultat blev kun 
på ca 80% af det forventede. Det svarer til et salg på lige over 1,5 millioner kroner, imod 
det forventede 1,8 millioner kroner.  
Det er et resultat som vi i bestyrelsen vil arbejde målrettet på at gøre bedre i 2020. 
 
Medlemmer af Ældresagen vil fremover blive tegnet ind i klubben og bliver dermed 
omfattet af klubbens overskudsdeling fra 2019. Som medlem af Ældresagen, skal man blot 
huske at oplyse klubnavn ved tegning.  
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Fusion med GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 
Bestyrelserne i GF Forsikringsklub for Officerer og Civile under Forsvarsministeriet samt 
GF Forsikringsklub Forsvaret og indledte den 29. august 2018 forhandlinger om fusion 
mellem de 2 forsvarsklubber. Fusionsmøderne er afviklet ved 10 fællesmøder gennem 
hele 2019. 
Bestyrelserne anbefaler en fusion mellem klubberne. Vores fælles fusionerede klub 
kommer til at hedde GF Forsvaret F.M.B.A. 
Formålet med fusionen er et ønske om fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt 
serviceniveau samt sikre et stabilt niveau for overskudsdeling. 
Sammenlægningen vil derudover bedre kunne udnytte eksisterende samt fremtidige lokal 
aftaler indenfor Forsvaret, med bedre og mere målrettet markedsføring til følge. 
 
Fusionsplan, Fusionsredegørelse, Kreditorerklæring er at finde på hjemmesiden under 
materiale til generalforsamling. 
Bemærk at Fusionsplanen i punkt 8 redegør for det ny fælles større tegningsområde 
(vedtægsændringer  §3)  og bestyrelsens sammensætning med bl.a. tre personer fra hver 
klub i en overgangsperiode (vedtægtsændringer §12a). 
Den af GF jurister overfor Erhvervsstyrelsen anbefalede løsning for fusion var, at en af 
klubberne ophører og lader sig fusionere ind i den anden. Vi har efter drøftelser med 
fusionerende klub sammen besluttet, at GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet er 
den fortsættende klub. Dette er besluttet på baggrund af størrelse af klub, antal 
medlemmer samt egenkapital (hvor begge forhold dog er næsten ens for de to klubber). 
Formuleringerne ”…opløses uden likvidation….” (tekst fra indkaldelse)  samt  ”.os .som 
ophørende og GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet som fortsættende…” ( fra 
Fusionsplan og redegørelse) er jura teknik, nødvendiggjort af hensyn til Erhvervsstyrelsen. 
Det væsentlige at påpege ved fusion er, at vi går ligeligt sammen, med tre 
bestyrelsesmedlemmer fra hver klub.  På den måde er det ligegyldigt hvem der er 
ophørende og hvem der er fortsættende klub. De nye vedtægter som følge af fusion 
baserer sig på fortsættende klubs vedtægter og en forskel fra vore vedtægter er at 
bestyrelsen fremover vil være selvkonstituerende. 
De kan findes på GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet hjemmeside 
https://www.gfforsikring.dk/gf-officerer/details/indkaldelse-til-generalforsamling bilag D  
Klubbens navn efter fusion er GF Forsvaret F.M.B.A. 
 

Administrative fællesskab. 
Det er Fællesskabets 3. år sammen og vores moms-problematik, som vi i flere år har brugt 

rigtig meget tid og penge på, blev i foråret endelig afklaret, så vi IKKE er momspligtige.  

På generalforsamling 2019 blev det nævnt at kontoret hvor der nu er flere ansatte, til 
fælles bedste i målet om at vækste, at det forventeligt ville medføre at resultat for 2019 
ikke ville nå samme niveau som for 2018. Dette kom desværre til at holde stik og vi har 
måttet efterbetale ca. kr. 108.000  

Underskud i 2019 regnskab er noteret og vil blive drøftet på årsmøde i fællesskabet, især 
fordi det med nye fordelingstal for aflønning af klubber fra indtjent præmie i 2021, vil blive 

https://www.gfforsikring.dk/gf-officerer/details/indkaldelse-til-generalforsamling
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vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, hvis der ikke udvises vækst i porteføljen.  
Regnskabet er afhængigt af vækst og ved tilbagegang, betyder det %-vis lavere indtægt til 
drift af kontorfællesskabet. 

GF Kommunal der som klub stiller forsikringsrådgivere, assurandører, lokaler og 
kontorfaciliteter til rådighed i samarbejdet har dækket underskud i 2019, med ca. 300.000,- 
kr. af egen kasse. 

GF Kommunal beklager, at der skal opkræves yderligere beløb fra alle klubber, og ville 
allerhelst havde kunnet betale penge tilbage for året, men konsekvenserne ved ikke at 
have opnået det krævede og accepterede salgsbudget er/var, at vi skulle stå til regnskab 
for dette overfor GF Vækst- og Klubudvalget med store administrative udfordringer og 
tidsforbrug til følge, herunder redegørelser om bemanding, handleplaner for alle klubber 
med opfølgninger og i øvrigt løbende informationer om kontorets udvikling mv.  

For ikke at stå i denne situation igen har GF Kommunal besluttet, at opsige den 

nugældende aftale i Fællesskabet til udgangen af 2020, og vil tilbyde alle klubbernes 

bestyrelse, at afholde et møde med henblik på at få en formentlig individuel aftale på plads 

fra 1/1 2021. Det er også her den påtænkte fusion mellem de to forsvarsklubber gerne skal 

stille os stærkere med muligheden for at tilbyde mere fordelagtige forsikringer til en 

bredere kreds hvilket så igen kan stille os mere fordelagtigt ved indgåelse af en ny aftale i 

kontor fællesskabet.  

Administrationsfællesskabet startede med 13 firma- og Fagklubber. Flere klubber er 

allerede fusioneret hvilket efterlader fællesskabet med 7 potentielle klubber. 

Klubbens driftsregnskab 
Vi kan notere et underskud på driftsresultat for 2019, det kunne være bedre, hvis vi havde 
nået vores tegningsmål, og at klubben kunne præstere en bedre nettovækst. 
 
Indtægter fra kontingent, provisioner og administrationstilskud er faldet, som følge af 
klubbens manglende medlemstilgang. 
Det skal bemærkes at underskuddet stort set kan henføres til efterbetaling for drift af 
kontorfællesskabet. 
 

Skaderegnskab bil 
I år var der overskud og bestyrelsen har valgt at udbetale 15% og henlægge resten til 
klubbens skadepulje, så vi har en stødpude, hvis vi skulle få et dårligt resultat fremover. 
Procentsats 15% er anvendt af både os og Officer klubben for at være ens da vi har fælles 
arrangementer og indgået fælles partner aftale med f.eks. DMIF.  Der er gennem årene 
udbetalt rigtig mange penge i vores klub, og i mange år var det en tradition, at der blev 
udsendt en check i begyndelsen af marts måned. Det er teknologien løbet fra, checks er 
for nogle år siden afskaffet, og nu sker udbetalingen som en nedsættelse af det 
kommende års bilpræmie. 
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Inden for de seneste år er der også blevet indført overskudsdeling på de øvrige 
forsikringer. Her er det ikke resultatet i den enkelte klub, der afgør størrelsen, men det 
samlede resultat på øvrige forsikringer i hele selskabet. Det er meget tilfredsstillende, at 
der her kan give 5% rabat som følge af et godt skaderesultat. 
 

Autohjælp ordning. 
Som medlem af GF Forsikringsklub Forsvaret, kan man nu vælge klubbens egen 
autohjælp for 32,- kr. om måneden eller 385,- kr. om året. 

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2018, og ca. 380 medlemmer er tilmeldt ordningen.  

Aftalen er frivillig og tegnes som tillæg til autoforsikringen, og man skal selv kontakte vores 
kontor for at tilmelde. Hvis man allerede har den gamle GF Autohjælp, til 750,- kr. årligt, 
sker der ikke en automatisk overførsel. 

Der skal tegnes et abonnement pr. bil. 

Kontingentet opkræves månedligt / kvartalsvis / årligt, sammen med præmien og 
klubkontingent. (opkrævningerne afhænger af hvilken betalingsmetode man har valgt). 

Bestyrelsen håber at flere medlemmer vil tilmelde sig klubbens autohjælp ordning og 
opfordres til at dele dette med kolleger og venner, således vi kan blive flere i klubben. 

Marketing. 
Bestyrelsen har i det forløbne år markedsført klubben ved tildeling af sponsorater til 
militære sports – og skole arrangementer samt annonceringer i militære blade.  

Klubben vil være repræsenteret ved Hærens Officersskoles Hærløbet, og vi vil igen i år 
hvis muligt, være til stede i slotsgården på Frederiksberg Slot, under hele løbet, med GF-
bannere og telt, for at hente nye medlemmer fra deltagere i og ved løbet. 

Klubbens lokal aftale med Dansk Militært Idræts Forbund, har givet adgang til potentielt 
16.000 medlemmer. Klubben støtter, sammen med GF Officerer og Civile, det store 
veteran projekt, som ledes under Dansk Militært Idræts Forbund. 

Vores klub er nu repræsenteret med annoncer i personale-foreningen LogBuy for 
Forsvaret. 

Bestyrelsens markedsføringstiltag skal medvirke til at øge medlemstallet i 
Forsikringsklubben og således at anvende midler fra markedsføringspuljen til glæde for 
medlemmerne. Det skal opfordres til, at I fortæller kolleger, naboer, venner og bekendte 
om GF og vores klub, så vi på den måde kan øge vores medlemstal og derved skabe 
større overskud og tilbagebetaling til fordel for alle. 

Trust Pilot 
Det er meget vigtigt for klubben, at vi har tilfredse medlemmer og tilfredse medarbejdere. 
Derfor er vi meget glade for at GF har en placering som nr. 2 ud af 77 forsikringsselskaber 
på Trustpilot. Det er målt på 5.465 anmeldelser. 
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Vores husforsikring blev i 2019 for andet år i træk kåret som den bedste i test hos 
Forbrugerrådet, Tænk Penge. Her ligger vi helt i top med de laveste præmier og er tilmed 
placeret med en dækning på husforsikringen, der ligger blandt de bedste. 

 

GF Produkter, og it-udvikling 
For et par år siden blev det i GF muligt at tegne landboforsikringer, primært for 
fritidslandbrug, og det blev også muligt at tegne erhvervsforsikringer for mindre 
virksomheder med op til 20 ansatte. 

I 2018 blev der lanceret et nyt ulykkesprodukt, der i højere grad tager hensyn til den 
enkelte forsikringstagers behov. Det betyder en langt bedre dækning i forhold til den 
enkeltes situation, og det kan vores kunderådgivere oplyse meget mere om, hvis I 
henvender jer til vores kontor. 

Det er blevet nemmere at benytte ”Mit GF” på klubbens hjemmeside, og der logges ind 
ved hjælp af Nem Id. 

Her er det let at få overblik over familiens forsikringer, betalinger, skader og meget mere. 
Det er yderligere blevet udbygget med, at der også sendes breve via Mit GF, og det er for 
at spare penge til udsendelser i e-boks. Det er også for at skabe et forum for vores 
medlemmerne, så det bliver naturligt at benytte ”Mit GF” til at søge flest mulige oplysninger 
om familiens forsikringer, og for at holde sig à jour med relevante nyheder. 

Der kommer flere nyhedsbreve, og ved at have fokus på bedre kommunikation, opnår vi 
en endnu bedre kundeservice. 

Næsten al kommunikation med medlemmer foregår på mail og telefon og det er ikke hver 
dag der sendes eller modtages breve. Som en følge heraf er det også blevet muligt at give 
mundtlig accept i forhold til et forsikringstilbud. 

Der er indført robotter i GF Huset for at udføre systembehandling af de mere 
rutineprægede sager, som bare skal køre igennem. Det kan f.eks. være cykeltyverier og 
andre ting, som let kan systematiseres. 

 

 

GF Forsikring nyt medlemsbegreb 
Den dag nogle af jer, af den ene eller den anden grund fravælger bilen, så bliver I med de 
nuværende regler ikke indbudt til generalforsamlingen, selv om der fortsat er f.eks. både 
hus-, indbo- og ulykkesforsikring. Det samme gælder andre, der ikke har en bilforsikring. 
 
Det harmonerer ikke med at alle forsikringstagere i et medlemsejet selskab bør have ens 
vilkår.  
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Det vil vi gerne ændre, ved at give mulighed for at alle kan deltage i generalforsamlingen, 
få gavn af medlemstilbuddene og være en del af det fællesskab som et forsikringsselskab 
som vores, også er. 
 
GF Forsikring er ejet af medlemmerne gennem tilknytningen til en forsikringsklub. Sådan 
har det været i mere end 50 år, og det var sådan ”Dansk Auto Gruppeforsikring” startede 
tilbage i 1960’erne. Og som navnet siger var det fra starten baseret på bilforsikringer. 
 
I dag tegner vi mange forskellige forsikringer i en GF-klub uden at der nødvendigvis er en 
bil i husstanden. 
Forskellige forhold, som større miljøbevidsthed, parkeringsproblemer og tæt trafik, får folk 
til at fravælge bilen. Det har særlig de senere år betydet, at vi i GF har mange forsikrede, 
som i virkeligheden ikke er medlemmer, fordi de ikke har en bil i husstanden 
 
En række formænd i GF har i næsten 2 år arbejdet med spørgsmålet om at 
medlemsbegrebet bør udvides. 
Vi må sørge for at alle GF-forsikrede har de samme muligheder og derfor har der været 
nedsat en udviklingsgruppe, til at kulegrave problematikken. Der har været holdt møder 
rundt om i landet, og efter mange drøftelser, er der enighed blandt alle GF-formændene 
om, at vi vil udvide medlemsbegrebet. 
 
Det er bare ikke nok at formændene 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, og vi håber at alle nuværende medlemmer også synes 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. betales tilbage til alle ikraftværende bilforsikringer den 1. januar 2021, 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 vores klub synes det er en rigtig god ide, og vi anbefaler på det kraftigste at 
medlemskabet udvides. Ændringerne skal indføres i vedtægterne, for at tanken om et 
udvidet medlemsbegreb kan blive til virkelighed i den enkelte klub. Vi vil som klub stå med 
de alvorligste eksistentielle udfordringer hvis vi vælger at stå udenfor denne beslutning. 
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Vedtægter ved fusion, nyt medlemsbegreb og formalia 
Som det fremgår af indkaldelse har bestyrelsen fremsat tre forslag: 

4a Forslag om Fusion 

4b Forslag om vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb 

4c Forslag om ajourføring af vedtægter vedrørende formalia. 

 

Det er ikke en ukompliceret sag at behandle alle tre forslag på en generalforsamling, især 

fordi de alle indbefatter ændring af vedtægter. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med 

godkendelse af fusion visse krav til dokumenter herunder den del af vedtægter der 

vedrører dette punkt. Forslag der vedrører nyt medlemsbegreb og formalia er fusion 

uvedkommende. 

Ved vedtagelse af fusion i begge klubber vil det som nævnt tidligere nævnt under punktet 

fusion, være vedtægter i fortsættende klub, der med ændring af navn til GF Forsvaret vil 

være gældende,  se bilag D her  https://www.gfforsikring.dk/gf-officerer/details/indkaldelse-

til-generalforsamling   

Bemærk igen at de her til brug for fusion klargjorte sæt nye vedtægter kun indeholder 

ændringer som følge af fusion. 

Når punkterne vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb og ajourføring 

vedrørende formalia forhåbentlig også vedtages, vil disse forslag skulle erstatte de 

relevante paragraffer i det til brug for fusion klargjorte sæt nye vedtægter. Jeg håber 

denne forklaring hjælper på vej i sammensætning af materiale til generalforsamling ellers 

er i meget velkomne til at rette henvendelse for yderligere uddybning. 

 

For at forslag om fusion endeligt kan gennemføres skal begge de fusionerende klubbers 

generalforsamlinger stemme for forslaget. Da klubben som vi ønsker at fusionere med, 

Officerer og Civile under Forsvarsministeriet, har generalforsamling samme dag som os, 

er det på tidspunkt for vor generalforsamling ikke afgjort om de har stemt for fusion, 

hvorfor vi er nødt til at stemme om forslagene 4b, 4c, 5, 6 og 7 i fald de skulle forkaste 

forslag om fusion således at vi har eget grundlag at agere på.  Vedtages en fusion også 

hos dem effektueres punkterne 4b, 4c, 5, 6 og 7 ikke,  idet forslag punkt 4a Fusion jf. 

tilhørende bilag varetager disse punkter. 

 

 

Tak til medlemmer og bestyrelse. 
Tak til alle jer medlemmer, for god omtale af GF og for den trofasthed I viser os. Vi 
værdsætter, at rigtig mange af jer har været medlemmer i en lang årrække trods 
opringninger og pres fra vores konkurrenter, der altid har et godt tilbud til netop jeres profil. 
Et tilbud, der måske nok ser billigt og godt ud, men med risiko for en dækning og en 
service, der kan være langt fra så god som den I kender fra GF. 
 

https://www.gfforsikring.dk/gf-officerer/details/indkaldelse-til-generalforsamling
https://www.gfforsikring.dk/gf-officerer/details/indkaldelse-til-generalforsamling
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Jeg er sikker på at I sætter pris på den nærhed vi kan tilbyde i vores klub, og er glade for 
at I omtaler os positivt til familie, venner og bekendte. 
I skal være klar over at vi sætter meget stor pris på jeres loyalitet, og glæder os over vores 
trofaste medlemmer, hvor mange af jer, har været med i en længere årrække. 
 
En stor tak til bestyrelsen i GF officerer og Civile under Forsvarsministeriet samt vores 
egen bestyrelse, for et godt og konstruktivt år, med mange gode drøftelser og beslutninger 
herunder arbejdet med klargøring til en fusion af de to klubber. Vi kan forhåbentlig nu i 
2020 samle vores klubber til en fælles Klub med navnet GF Forsvaret F.M.B.A. 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Erik Noltensmejer 
formand 


