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Året 2016 har været et meget aktivt år, både forsikringsmæssigt men også i 
vores organisation. 

Bestyrelsen har været travlt beskæftiget, idet der har været afholdt ekstra 
mange møder, herunder bestyrelsesmøder, møder med andre klubber, 

landsdækkende møder samt møder i Odense, som vi nu er repræsenteret i.  
  

Vores skadesregnskab havde et tilfredsstillende resultat, som har gjort, at vi 
kunne tilbagebetale 17% af præmierne. Overskuddet bliver for første gang 

fratrukket præmiebetalingen for 2017.  
 

På de øvrige forsikringers område, er der også sket det spændende, at der nu 
også udbetales overskud på disse. Overskuddet fratrækkes i næste år 

præmieopkrævning, ligesom på bilforsikringerne. 

 
Det et med nogen stolthed, at vi kan fortælle, at vores medlemsantal nu er 

stigende. I de seneste mange år, er vores medlemstal kun gået ned, men 
Bestyrelsen har arbejdet hård på at vende denne udviklingen. Med kontorets 

store indsats havde vi en opbremsning i 2015 og kan nu i 2016 konstatere en 
fremgang. Vi har pr. 1. januar 2017 3490 bilpolicer mod 3414 pr. 1. januar 

2016. 
Endvidere er vores samlede portefølje (alle forsikringerne) også steget fra 

12.423 stk. 1. januar 2016 til 12.707 stk. pr. 1. januar 2017. 
 

Transporthjælpen er meget billig i GF, og rigtig mange gør brug af ordningen. Vi 
har kunnet holde samme pris som sidste år, selvom der har været en stigning 

fra udbyder. For at vi fortsat kan tilbyde en sådan billig ordning, er det vigtigt, 
at vi alle bl.a. husker at forebygge startproblemer ved f.eks. at skifte batteriet, 

når det ikke kan mere.  

 
Bestyrelsen har i 2016 brugt rigtig mange ressourcer på at sikre klubbens 

fremtid. Vi er pr. den 1. januar 2017 blevet administrator for 14 andre 
Firma/Fagklubber. Det har været en stor mundfuld, at få en aftale i stand med 

alle disse klubber, og har bl.a. affødt, at vi skulle en tur igennem SKAT og få et 
"bindende svar" på, hvorvidt der var moms på en sådan 

administrationsstruktur, som vi ønskede at lave.  
Det hele er faldet godt på plads, og vores personale på kontoret på Strandvejen 

er nu blevet fordoblet, og tæller i dag 9 dygtige forsikringsfolk. Dette har skabt 
en ny administration som så er væsentlig mere robust, og som har fået flere 

stærke kompetencer ind bl.a en assurandør. 
 

Samtidigt giver det os en stordriftsfordel og gør vores administration billigere, 
når der er flere om at dele udgifterne. Endvidere gør det vores kontor mindre 

sårbar ved sygdom, ferier og uddannelse og endelige skaber det et bedre 



fundament for en større interaktion og udvikling af medarbejderne. Alt sammen 

til gavn for vores kunder.  
 

En anden effekt dette arbejde og disse tiltag har medført er, at vi nu er blevet 
meget synlige for hele GF Koncernen. Vi har været til flere møder i Odense, og 

vi er nu repræsenteret i flere udvalg på landsplan. Vores mening bliver taget 
alvorligt, og vi er blevet en større del af GF´s fremtid. Det har konkret bevirket, 

at der er skabt et væsentlig bedre grundlag for at drive en firma/fagklub. 
 

Et andet af vores fokusområder i 2016 har været, at komme ind hos 
Kommunerne, og få solgt nogle flere gode forsikringer. Vi har indgået en 

partneraftale med et firma, som har et mæglerfirma, som bl.a. hjælper 
kommunerne med at tegne forsikringer. Når disse mæglere går ud, så har de 

vores forsikringer med i tasken, og vi er spændt på at se hvordan det virker. 
 

Vi fik i 2016 endelig fastansat vore nye Områdechef. Han havde været 

konstitueret i stillingen i en længere periode, og nu synes vi, at han havde gjort 
sig fortjent til denne faste lederstilling.  

  
Centralt i GF er der sket en administrativ ændring af vores ejerstruktur i GF 

Forsikring. Det betyder, at klubberne direkte bliver ejere af GF Forsikring 
sammen med GF Fonden. Dette er sket ved en fusion mellem GF Forsikring og 

GF Medlemsselskaber med GF Forsikring som det fortsættende selskab. 
Fusionen er begrundet i udviklingen i den finansielle lovgivning, omkostninger 

og uændret retstilstand. Dvs. det man ønskede at sikre med den hidtidige 
konstruktion er videreført i den nye ejerstruktur. Justeringen har således alene 

været begrundet i effektivisering og reducering af omkostninger, og påvirker 
som sådan ikke vores klub. 

 
Lige her til sidst, vil vi gerne slå et slag for vores første kundearrangement, 

som løber af stablen tirsdag den 23. maj kl. 18, i Strandens Forsamlingshus, 

Brøndby Strand. Vi får besøg af Peter Mygind, og hans tema er "Arbejdsglæde 
og Det Gode Liv". Der er plads til 100 personer, arrangementet er gratis for alle 

og det er "først til mølle" princippet, så skynd jer. Dog er der den 
adgangsbetingelse, at man som medlem skal have et ikke medlem med. Vi 

glæder os meget til dette arrangement.  
 

Som formand vil jeg takke min bestyrelse for et formidabelt godt samarbejde i 
2016, det har været en fornøjelse at udvikle GF Kommunalt sammen med jer. 

En tak skal også lyde til vores dygtige medarbejdere og vores Områdechef for 
et super godt resultat i 2016. 

 
 


