
Referat fra Generalforsamling 2019 i GF Forsikringsklub Forsvaret klub121 

 

Generalforsamlingen blev afholdt d. 2 april 2019 kl. 17:00 på Herløv Kro. 

Tilstede var:  

Medlemmer: 26 

Bestyrelsen: Samtlige bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Formand Erik Noltensmejer bød de fremmødte velkommen med ønske om et godt møde hvorefter 

Jørgen Ellborg valgtes som dirigent. 

 

Jørgen Ellborg konstaterede at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt. 

Dagsordenen blev oplæst hvorefter han gav ordet til formand Erik Noltensmejer for aflæggelse af 

bestyrelsens beretning. 

 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning for 2018 blev fremlagt af formand Erik Noltensmejer der konstaterede at 

2018 har været et godt år med overskudsdeling og nu på alle forsikringer. Sidstnævnte med 4 % 

og bilforsikringer, som vanligt, med højere % sats.  Overskudsdeling udmøntes ved fradrag i 

præmien. 

 

Resultatet af klubdrift i 2018 Kr. 75.679 hvilket var på et niveau som forventet og jf. 2017 hvor det 

var på kr. 5.426.  Drift af kontor, hvor der nu er flere ansatte til fælles bedste, vil forventeligt 

medføre at resultat for 2019 ikke kan nå samme niveau som for 2018. 

 

Medlemstallet er 927 medlemmer ultimo 2018.  Til sammenligning kan nævnes følgende for andre 

år:  976 (2017),   1012 (2016),   1139 (2015).  Vi er desværre noget under pres som følge af 

reduktioner i forsvaret samt hård konkurrence i markedet. 

 

Skaderegnskabet for biler som udsendt er baseret på status 30/9 med tillæg af estimat for resten 

af året. 

Indtjent præmie   4,9 M (18)  vs    5.149.380 (17)      5.536.929 (16)  

Tilbagebetalingsprocenten fik vi fastlagt til 15 %  ved at overføre 281.864 fra skadesreserverne 

hvor vi havde mere end et rimeligt beløb.  Nævnes kan at i 2017 overførte vi 245.000 hvilket 

medførte tilbagebetaling på 14 %. 

Det endelige regnskab for 2018 der kommer i februar året efter, viste at s.f.a. regulering skader fra 

tidligere år + regulering for fællesassurance, så endte vi med et større overskud end estimeret 

30/9.   

Det er omfattende beregninger.  Men resultat heraf var at skadereserver er endt med at stige fra 

kr. 1,3 M til  kr.1,4 M hvilket må siges at være meget tilfredsstillende, idet der så er mulighed for at 

trække beløb til brug for 2019 regnskab skulle det vise sig at være nødvendigt. 

 

Bestyrelsen.  Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i året samt deltaget i møder i 

kontorsamarbejdet med de andre firma fagklubber, samt deltaget i møder i GF Hovedorganisation. 

Der er ud over markedsføring mange nye administrative forhold at varetage så som nye 

lovændringer med bl.a. registrering hos Finanstilsyn med den dokumentation der hører med. 



Kontorsamarbejdet på Strandvejen 

Fællesskabet  ”Firma /Fagklubber” hvor 15 firma fagklubber under ledelse af et forretningsudvalg 

er samlet i en fælles administration med forsikringsmæssige tiltag for klub + medemmer. 

Moms.  En ny moms problematik omkring vor konstellation med fælles firma fagklub klubkontor for 

flere klubber truer og Skat er anmodet om et bindende svar på at vi i vor klub/kontor konstellation 

ikke er momspligtige. 

Markedsføring.  Sammen med GF klubben for Officerer og Civile under Forsvarsministeriet har vi 

indgået partner aftale med Dansk Militær Idræt der har 16.000 medlemmer 

Vi har fulgt op på denne aftale med deltagelse i arrangementer med uddeling af ”goody bags” og 

vil fortsætte dette arbejde hvor muligt. 

Nye muligheder afsøges.  Bl.a. deltager vi sammen med Officersklubben i maj måned til Hærløbet i 

Søndermarken og på Frederiksberg Slot med en GF stand. 

  

GF forsikring har et overskud for 2018 på  40,1 mio. kr.  mod  265M (2017)    221 M  (2016) 

Solvensdækning, forholdet mellem kapitalgrundlag og kapitalkrav. 

Kapital er mere end 2,5 gange større, end hvad der kræves (solvensmargen) 

GF har placering som nr. 2 ud af 77 forsikringsselskaber på Trustpilot 

GF har på landsplan en stigning på 18.000 kunder til nu 284.000 kunder 

 
GF Fokus i 2019 er som følger:   
Flere skal have glæde af foreningen og 
Foreningen skal tilbyde mere til medlemmerne 
 

Medlemmer.  Omkring medlemmer er det et GF ønske at alle forsikringstagere er medlemmer i 

klubben, så modsat hvad tilfældet er i dag, så skal også de uden bil være medlemmer, det giver 

god mening.  Håber alle synes det er god ide så vi kan behandle og stemme for dette på GF 

generalforsamling sidst i april. 

 

Medlemstallet.  Som tidligere nævnt er det faldende medlemstal et rigtig stort problem der i sidste 

ende kan medføre sanktioner der vil påvirke vores evne til at drive klubben på rentabel vis. 

Vi har på tidligere generalforsamlinger nævnt at det forhold at der i forsvaret er to klubber ikke er 

optimalt for at hverve nye kunder. At være to klubber giver forvirring og besværliggør 

markedsføring. 

Vi har ved tidligere generalforsamlinger nævnt at en fusion mellem de to klubber GF Forsvaret og 

klubben for Officerer og Civile under Forsvarsministeriet ved en fusion til en klub, måske kan 

vende den afgang vi p.t. oplever og måske endda vil en fusion nyde yderligere gavn af den mulige 

synergieffekt der kan opstå herved. 

På baggrund af de tilsagn om at arbejde hen mod fusion vi har fået ved de sidste års 

generalforsamlinger, når fremført, har vi i året afholdt møder med Officersklubben for at afstikke 

mulighederne for en kommende fusion. 

Klubben for officerer er ud fra antal medlemmer en smule større end os og deres formand har nok 

bedre tid til at udføre sit hverv hvorfor det kan være en fordel at deres formand overtager 

formandsposten ved en given fusion. Her skal påpeges at efter vore vedtægter vælges formanden 

på generalforsamlingen, hvor i Officerernes klub, her konstituerer bestyrelsen sig selv. 



Vi er dog stadig i forhandlinger og den endelige sammensætning af bestyrelsen skal afklares. Vi er 

tre i bestyrelsen, de er fem i bestyrelsen og vi arbejder med en overgangsordning hvor bestyrelsen 

vil bestå af seks eller syv medlemmer der over et til to år reduceres til endeligt fem 

bestyrelsesmedlemmer. 

Tidsplanen for fusion er indenfor et år eller to og det kan derfor blive nødvendigt med indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

Transportordning.  Husk at i med fordel kan skifte til klubbens favorable transportordning.  

Overblik.  I kan se jeres forsikringer  på MITGF.DK  brug Nem ID til adgang, 

Hermed sluttes beretningen med en tak for fremmødet og en tak for køre besindigt med et godt 

resultat til følge. 

Spørgsmål til beretningen. 

Til punktet om planerne for fusion blev især punktet om bestyrelsens sammensætning drøftet. 

Der var flere holdnings tilkendegivelser omkring det forhold at vi skulle gå ind i en fusion med et 

lige antal fra hver bestyrelse, idet det skæve forhold ved en 4 / 3 fordeling fremlagt som en af 

mulighederne fra flere sider under generalforsamlingen blev betragtet med betænkelighed. 

 

 

Punkt 3. Forelæggelse af klubbens regnskab med status og godkendelse 

Steen Sørensen gennemgik årets regnskab. Risiko ved øget investering af frie midler blev drøftet.  

Regnskabet kunne herefter enstemmigt godkendes. 

  

Punkt 4. Indkomne forslag.   Der var ikke indkommet forslag 

  

Punkt 5. Fastsættelse af klub kontingent 

Bestyrelsen foreslog at bevare kontingent uændret på kr. 120,00 årligt hvilket blev enstemmigt 

vedtaget. 

 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg var formand Erik Noltensmejer og bestyrelsesmedlem Jørgen Ellborg. 

På valg var revisor Torben Gøttsche 

På valg var bestyrelsessuppleant Ronald Rosell 

På valg var revisorsuppleant Ken Erleben 

Der var ikke indkommet eller opstillet andre kandidater. 

Alle blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

Her blev bl.a. planerne om fusion igen drøftet, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og 

bød velkommen til den efterfølgende middag.  

                                                      
                   Referent                     Dirigent 


