
Beretningen for året 2019 i klub 142 ved årets generalforsamling 

02.04.2020 i klubkontoret på Parkvej i Næstved. 

Årets beretning vil være lidt anderledes end tidligere år, det er der 2 årsager til for 

det første coronakrisen og for det andet medlemsbegrebet i GF – forsikring og 

klubberne fremadrettet.  

Coronakrisen gør, at vi afvikler generalforsamlingen som 

”skrivebordsgeneralforsamling” med brevstemmer og eller fuldmagter. 

Generalforsamlingen i GF-Forsikring har i nov 2019 besluttet at alle med en 

forsikring i GF, kan blive medlem, mod tidl. kun bilkunder. Nærmere om hvorfor 

senere i beretningen. 

Igen i år har det for GF-forsikring været et godt forsikringsår, som betyder, at der 

er tilbagebetaling af penge til alle medlemmer. 

Jeg vil kort nævne enkelte tal for selskabet, som er meget tilfredsstillende. I vores 

klubspecifikke del af beretningen vil bestyrelsen, se på hvad der er sket i årets løb, 

samt de tiltag vi har taget frem mod 2023. 

I Forsikringsselskabet er vi landet på et resultat på kr. 308 mio efter skat og en 

vækst fra 2018 til 2019 på kr.268 mio, samt en nettovækst på 20.000 kunder, så vi 

ved udgangen af 2019 er flere end 300.000 kunder. 

I GF forsikring er vi i dag 22 regionalklubber og 17 firma- og fagklubber, der samlet 

dækker Danmark. Flere af firma- fagklubberne er mindre og administreres samlet. 

Kunderne i GF-forsikring A/S har modtaget en samlet tilbagebetaling på kr. 190 

mio. 

Digitaliseringen fortsætter, det er blevet nemmere at benytte ”mit GF” på 

klubbens hjemmeside, hvor der logges ind ved hjælp af Nem-ID. Her er et samlet 

overblik over familiens forsikringer, betalinger, skader m.m., nu sendes der også 

breve via mit GF. 

 

Klubdel: 

Vender vi blikket mod vores egen klub er vi i bestyrelsen meget tilfredse med, at vi 

kan tilbagebetale 15% på i alt. Kr. 3.432.824. 



Vores salgsbudget var på kr.  14,9 mio. blev bedre end opnået, idet vi leverede 

solgte for kr. 17,3 mio.  for 2019. Vi kan se, at den beslutning vi traf i bestyrelsen 

omkring ansættelse af medarbejdere og opstart af kontor i Vordingborg har været 

en medvirkende årsag. Som det fremgår senere af årsrapporten for 2019, er vi igen 

kommet på plussiden på regnskabet. 

Væksten for 2019 er på 621 nye medlemmer, 1.996 policer og en 

porteføljetilvækst på kr. 8.370.713. 

Vi nærmer os en samlet portefølje på 60 mio kr. og det er meget tilfredsstillende, 

at vi er kommet så godt i gang i 2020. 

Som det senere fremgår af dagsordenen, har bestyrelsen forslag til ændring af 

vedtægterne. Baggrunden for det er et ønske om, at alle der har tegnet en 

forsikring i GF, kan blive medlem, og ikke kun bilkunder. Der kan være årsager til 

at man ikke længere har bil, men stadig øvrige forsikringer i klubben.  

Det betød så, at man ikke var medlem og kunne dermed ikke være en del af 

demokratiet og deltage i generalforsamlingen, og få glæde af medlemsfordele 

m.m. 

Der har i et par år været arbejdet med spørgsmålet om at medlemsbegrebet burde 

udvides. Der har været afholdt mange møder, og formændene er enige om, at det 

er en god ide. Vi er et stort demokratisk fællesskab, hvorfor det naturligt er 

medlemmerne i de enkelte klubber der skal være med til at bestemme. Det er 

baggrunden for bestyrelsens forslag til vores klubs tilretning af vedtægter, og på 

tilsvarende vis er der forslag på de øvrige klubbers generalforsamlinger, så vi 

samlet i klubstrukturen er enige om det nye medlemsbegreb. 

Der har været rejst spørgsmål om de 100 kr. alle bilkunderne har indbetalt ved 

tegningen af bilforsikringen. Det er besluttet, at de 100 kr. tilbagebetales til alle 

ikraftværende bilforsikringer den 1. januar 2021, som en nedsættelse af præmien. 

Grunden til det er, at der ikke længere skal betales indskud i forbindelse med 

tegning af bilforsikringer i GF og med tilbagebetalingen stilles alle medlemmer ens. 

I bestyrelsen synes vi også, at det er en rigtig god ide. Vi lægger op til en grundig 

drøftelse forinden vi forhåbentlig vedtager det nye medlemsbegreb.   

Kort kan man sige: 

 Hvad betyder det for mig som medlem. 



Der sker ingen ændringer i dit medlemskab, du kan fortsætte som hidtil 

også efter Du ingen bil har, men har beholdt de øvrige forsikringer. 

 

Hvad er alternativet, hvis vi stemmer nej. 

Der er ikke noget alternativ, idet vi i GF er solidariske, ligesom vi 

kender fra bilskaderegnskabet. 

Kontingent og indflydelse: 

Der skal forsat betales kontingent, som vi plejer og beløbets størrelse 

besluttes på Generalforsamlingen. Indflydelsen i klubben vil være det 

samme. 

  

Afvikling af generalforsamling: 

 Sker som i dag måske bliver vi lidt flere, det må vi se 

Medlemsfordele: 

Der kommer nye medlemsfordele rettet mod husejere, lejere og andre 

segmenter, autohjælp og rabatordninger forsætter 

 

Der har i processen skulle tages stilling til rigtig mange spørgsmål både af 

holdningsmæssig karakter og juridisk karakter. Alle brikkerne faldt på plads ved 

den ekstraordinære generalforsamling i slutningen af november 2019 i GF 

Forsikring. 

Bestyrelsen i vores klub synes, det er en rigtig god ide og vi anbefaler, at 

medlemskabet udvides.  

 

I dagligdagen oplever en god og trofast opbakning til klubbens arbejde ved at 

fortælle om hvordan det er at være medlem i vores lille forsikringsklub, være en 

del af et fællesskab. Der fortælles mange gode historier, tak for det. 



Vores samarbejde med Jyske Bank, Ældre Sagen samt sponsorerne gør at vi 

kommer i kontakt med mange mulige kunder som også tiltales af tanken om, at 

overskud går tilbage i egne lommer og solidaritetsbegrebet. 

Autohjælpsordningen som nu har haft igennem klubben i mange år, opleves som 

et godt produkt til en billig penge og fungerer hensigtsmæssigt. 

 

I november var vi igen på Toksværd køretekniske anlæg, en fælles dag med 

medlemmer fra Køge Klubben, der var mange fremmødte (udsolgt/venteliste) og 

alle fik en køreteknisk god dag. 

Selvom det var regnvejr, blev der kørt frisk til, der var flere der fik en aha 

oplevelse, der blev grint, snakket og forklaret og alle var meget klogere på egne 

evner og bilens reaktioner. Snakken gik lystigt omkring pølsevognen Det er aftalt 

at der igen i år vil være køreteknisk dag i Toksværd og det bliver lørdag den 7. 

november. Så kan i allerede nu notere det i kalenderen 

 

Vender vi blikket frem mod de kommende år, vil der komme flere digitale 

selvbetjeningsløsninger 24/7/365, vi vil som klub sikre at de går hånd i hånd med 

muligheden for den personlige betjening på vores 2 klubkontorer, eller ved besøg 

af vores 2 assurandører. Vi stiller mulighederne til rådighed. 

 

Vi er godt klar over, at vi ikke altid vil kunne være billigst på prisen alene, men vi 

finder det vigtigst, at vi har en rigtig god pris, og samtidig stiller med nærhed og 

åbenhed i form af vores 2 kontorer i snakken omkring forsikringsspørgsmål. Det 

koster jo lidt og det er bl.a. derfor, at vi også har et lille årligt klubkontingent der 

medvirker til at få driften til at hænge sammen. 

Som forsikringsklub er vi nu godkendt i Finansstyrelsen, som alle klubber i GF 

Forsikring og det indebærer, at vi er underlagt det regelsæt, der er omkring 

formidling af forsikringer, medarbejdernes uddannelseskrav, der løbende skal 

evalueres, samt lovgivning omkring databeskyttelse m.m. 

 



Spændende med de mange nye regler fra EU, regering, Finanstilsyn, men kræver 

også at vi bruger en del tid på at være opdateret på viden, medarbejderne 

deltager på mange kurser og derigennem dygtiggør sig til at betjene os alle, såvel 

ved service, skader og salg. 

Tak til medarbejderne på kontoret, der sammen med Michael får hjulene til at 

dreje og dagligdagen til at fungere. Det er altid dejligt at blive mødt med et smil og 

en sjov bemærkning, det smitter og er tegn på at i fungerer godt sammen, en 

vigtig forudsætning for at butikken fungerer. 

 

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde, 

det har krævet en del flere møder i året der er gået, men vi har alle været enige 

om retning og hastighed på vores målsætning for klubben. Tak for gode snakke, 

personlig er jeg glad for, at vi er enige i de beslutninger, vi træffer.  

 

Hermed stiller jeg beretningen til generalforsamlingens orientering. 

  

 

 


