
 

 

 
Bestyrelsen anbefaling af kandidater til 
bestyrelsen. 
 

 

Det er vigtigt for en velfungerende bestyrelse, at der tid til anden kommer ”nye øjne” på forretningen i form af nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

Men det er endnu vigtigere, at der til stadighed er en god kontinuitet i bestyrelsen i form af erfarne 

bestyrelsesmedlemmer, som kan sikre at fundamentet fortsat er godt. 

Vi har i de sidste par år fået flere nye medlemmer i bestyrelsen. Dels i 2016 i forbindelse med fusionen med GF 

Sydfyn, hvor Jørgen Bremholm og Majbrit Hedegaard indtrådte.  Dels ved en planlagt udskiftning i 2018, hvor Poul 

Leineweber og Claus Tolstrup indtrådte. 

Majbrit Hedegaard har, efter at indkaldelsen til generalforsamlingen var sat i produktion, meddelt bestyrelsen, at 

hun ønsker at udtræde af bestyrelsen her i forbindelse med generalforsamlingen den 31.3.2020, da hun har fået job 

hos én af vore konkurrenter. 

Derfor skal vi have valgt en ny i stedet for Majbrit Hedegaard i hendes resterende periode 

Bestyrelsen vil derfor anbefale, at Mattias Andersen indtræder på Majbrits plads. Mattias har det sidste års tid været 

sekretær for bestyrelsen. Han har således været på ”prøve” i bestyrelsen, og vi er således sikre på, at Mattias har de 

rette kvalifikationer til at træde ind af i klubbens bestyrelse og vil kunne blive godkendt af Finanstilsynet.  Mattias 

præsenterer sig selv på den følgende side. 

Derudover er følgende på valg efter tur: 

• Henrik Præstegaard 

 

• Claus Tolstrup 

 

• Poul Leineweber 

 

Alle tre er godkendt af Finanstilsynet, og bestyrelsen anbefaler genvalg til alle 3, også for at bevare en fortsat god 

kontinuitet i bestyrelsen. 

 

Knud Nielsen   

 

Bestyrelsesformand       

    

 

 

 



 

 

 

 

Kandidat til bestyrelsen: 
 

 

 

 

 

 

 

Navn:                 Mattias Andersen                                                                                             

Bopæl:               Bogense 

Civilstand: Gift med Malene Hasselbalch-Holm, 2 hjemmeboende børn 

Uddannelse: HD (O)  fra SDU, Uddannet i skadesforsikring og erstatningsret fra Forsikringsakademiet niv. 5. 

Forretnings- og udviklingsansvarlig hos Bilcentret A. Nielsen A/S i Middelfart hvor vi har autoriseret Opel forhandling 

med salg og reparation af nye og brugte person- og varebiler. 

Daglig ledelse og udvikling af virksomheden i samarbejde med ledelsesteam. Indgår aftaler og fører 

kontraktforhandlinger med firmaets leverandører og importør samt håndtere salg til private og erhverv.  

Har tidligere arbejdet i GF Forsikring A/S med skadesopgørelse og erstatningsret. Har været i GF Forsikring A/S 

bestyrelse igennem 4 år og har derigennem et indgående kendskab til det danske forsikringsmarked. 

Kompetencer: Jeg er målrettet og ambitiøs og krydret med en positiv tilgang. Jeg går analytisk frem i 

beslutningsprocessen, dog aldrig uden at jeg også lytter til min mavefornemmelse. 

Nuværende bestyrelsesposter: Formand for bestyrelsen i Bilcentret A. Nielsen A/S 

Hvorfor stiller jeg op til bestyrelsen: 

Efter mange år i forsikringsbranchen og nu i bilbranchen har jeg et indgående kendskab til forsikringsmarkedet i 

Danmark og samtidig et stort afsætningsmæssigt fokus. Jeg ved hvad det kræves, at drive en lokal virksomhed, med 

et stort fokus på kundetilfredsheden og kundeoplevelsen.  

Den kombination, vil jeg bidrage med til GF Fyns bestyrelse. 

GF Fyn er inde i en flot udvikling. Kundetilgangen er stor og medlemstilfredsheden er høj. Det er vigtigt at fastholde 

denne udvikling. 

Jeg vil med min kundeorienterede vinkel, bidrage til, at GF Fyn fastholder og udvikler et stærkt medlemsfokus og 

forbliver en stor og bæredygtig forsikringsklub. Det vil være en stor ære, at bidrage til GF Fyns bestyrelse. 

 


