
Referat fra Generalforsamling 2017 i GF Forsikringsklub Forsvaret klub121 

 

Generalforsamlingen blev afholdt den 3. maj 2017 kl. 17:00 på Herløv Kro. 

Tilstede var:  

Medlemmer: 17 

Bestyrelsen: Samtlige bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Formand Erik Noltensmejer bød de fremmødte velkommen 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 blev fremlagt af formand Erik Noltensmejer der konstaterede at 2016 har 

været et godt år med overskudsdeling og nu på alle forsikringer.  Overskudsdeling udmøntes ved 

fradrag i præmien. 

 

Skaderegnskabet for biler er baseret på status 30/9 med tillæg af estimat for resten af året. 

Det gav et overskud på 9,6 %.  Gennemsnit for GF er på 11,25 % ,  Da vi  havde mere end rigeligt 

i skadereserver er der som for tidligere år overført et beløb til udlodning (denne gang kr. 245.000) 

herved er tilbagebetalingsprocenten bragt op på 14%. 

Skadereserven er nu på 1,1 M kr. hvilket er ca. 20%  af porteføljen der er på  5,558 M. kr. 

 

Der har desværre også i år 2016 været et fald i medlemstallet (127) men ikke så stort som forrige 

år (142). 

For klubben er det et fald på 11,2 % mens GF gennemsnit på landsplan var på 12,2 % . 

Vi er nu 1012 medlemmer. 

 

Resultatet af klubdriften er på kr. 8.434 mod kr. 12.083 forrige år. 

Dette skyldes primært forløbet med afvikling af samarbejdet i Køgekontoret og der budgetteres for 

2017 med mere end en fordobling af resultatet i forhold til 2016. 

 

Kontorsamarbejdet med 15 andre firmafagklubber med kontor i Køge har i en periode været 

påvirket af et ønske om at vi forholdt os til hvorvidt momsloven blev overholdt.  Samarbejdet i Køge 

med GF Finans var opbygget med et kontor med fælles ansatte assurandører men hvor hver klub 

havde eget tlf. nr. Spørgsmålet var om dette administrationsforhold var momspligtigt eller ej.  Da vi 

ikke kunne blive enige med hoved administrerende klub om, at det var formålstjenligt at søge en 

afgørelse hos Skat om momsforholdet, men i stedet fik forslag om at fusionere og lade os opsluge 

af denne klub, medførte et nej fra os og andre klubber til sidstnævnte, at vi og de andre klubber fik 

en opsigelse af samarbejdet pr. 31/12 2016. 

Vi har herefter sammen med de resterende klubber på nær en, indgået et lignende 

administrationssamarbejde med GF Kommunal.   Herunder er der ud fra en model hvor der ikke 

oparbejdes merværdi og hvor overskud på driften tilbagebetales til deltagende klubber i forhold til 



ressourcetræk og medlemsantal søgt hos og fra Skat modtaget et bindende svar på, at vores 

konstellation er momsfri.   Udgifter for juridisk assistance hertil er anmodet refunderet hos GF idet 

den af Skat modtagne afgørelse danner præcedens for flere klubber.    

 

Vores ny kontor er nu beliggende på Strandvejen nr. 59 , 2100 Kbh Ø hvor GF Kommunal har 

deres kontorfaciliteter.  Det krævede en ombygning og ansættelse til nu i alt 9 assurandører samt 

en erstatning til et i ejendommen fremmed lejemål det var nødtvunget at opsige, for at få plads til 

det hele.  Udgifterne hertil for vor del beløber sig til kr. 41.100 ud af kr. 348.600 som vi håber 

generalforsamlingen har forståelse for. 

 

Bestyrelsen har under det ovennævnte snart to år lange forløb holdt egne bestyrelsesmøder og 

samt etableringsmøder i Firma Fagklub samarbejdet.  Endvidere har bestyrelsen deltaget i møder 

og kurser i GF hovedorganisation. 

 

Klubbens næstformand Jan Bajer har af private årsager valgt at være forsikret andetsteds og 

dermed udtræde som medlem af klubben hvorfor han også er udtrådt af bestyrelsen. Vi ønsker 

ham god vind. 

 

GF holder fokus på at vi er et selskab der giver overskud til hinanden. 

Det er et kendetegn hvormed vi har cementeret vores position 

I GF er vi godt 255.000 og vi vil vedblive med at  ”Være mere for flere” 

GF har i 2016 et flot overskud på 221 M kr. en egenkapital på 1,8 Mkr. og aktiver på 4,4 M kr. (4,1 

Invest) 

 

Ejerstrukturen er ændret således at Medlemsskabet ejet af Klubber og Fond ejerselskab der 

førhen ejede GF er væk og det er nu Klubber og Fond ejerselskab der sammen direkte ejer GF 

Forsikring. 

Omstruktureringen er lavet fordi nye regnskabsregler medførte uforholdsmæssige store udgifter 

ved at skulle føre flere regnskaber.  Ændringen kommer vi til at behandle under indkomne forslag 

til vedtægter.  

  

Erhvervsforsikringer.    GF vil fremadrettet tegne erhvervsforsikringer for mindre firmaer, det håber 

vi vil være af interesse hos både eksisterende og nye kunder ude i landet. 

 

Transportordning.  Klubben har etableret en transportordning (autohjælp) der er mere fordelagtig 

en GF generelle bl.a. transport til hjemmet eller valg af eget værksted og til en billigere pris p.t  kr. 

400. 

Betingelser vil blive lagt på hj. side og kan også indhentes via kontoret. 

 

Som altid, husk man kan med Nem-id se sine forsikringer på MITGF.dk 

Hermed tak for fremmøde og for at køre besindigt med godt resultat til følge. 

 

Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 

 

 

 



Punkt 3. Forelæggelse af klubbens regnskab med status og godkendelse 

Steen Sørensen gennemgik årets regnskab.  Steen gjorde opmærksom på at reduktion i 

regnskabet bl.a.  skyldtes drift omkostninger i kontorfællesskabet i Køge. Regnskabet kunne 

herefter enstemmigt godkendes. 

  

Punkt 4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde indstillet to forslag: 

a) Vedtægtsændring af § 12 Valg af bestyrelse, med reduktion til  ”Klubben ledes af en bestyrelse 

på mindst 3 og maks. 4 medlemmer…..”  

Motivering: Klubben deltager i fællesskabet ”Firma /Fagklubber” hvor 15 firma fagklubber under 

ledelse af et forretningsudvalg er samlet i en fælles administration der udfører forsikringsmæssige 

tiltag for hver klub og dens medemmer.  Erfaringen her viser at en bestyrelse på 3 personer, 

sammen med daglig leder af kontor samt forretningsudvalg for Firma Fagklubber, rigeligt kan 

forestå og føre tilsyn med ledelse af klubbens anliggender og sikre at de er i overensstemmelse 

med klubbens vedtægter og andre love.  

 

b) Ændring af navn  ”GF Medlemsskabet” til  ”GF Forsikring a/s” . Dette som følge af forenkling af 

ejerstrukturen i GF. 

 

Begge punkter blev enstemmigt vedtaget.  

 

Punkt 5. Fastsættelse af klub kontingent 

Bestyrelsen foreslog at bevare kontingent uændret på kr. 100,00 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 

Det blev drøftet og taget til efterretning at bestyrelsessuppleant af hensyn til kontinuitet kunne 

deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og bød velkommen til den efterfølgende 

middag. 

 

 

 

 

 

E. Noltensmejer   J. Elleborg 

Referant    Dirigent 


