Referat af generalforsamling i GF Skive og Omegn den 25-3-2020:
Formand Svend Aage Pedersen bød velkommen til den ordinære generalforsamling.
På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i
offentlige forsamlinger, var årets generalforsamling desværre uden fysisk fremmøde.
For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle
medlemmer, der har tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive
fuldmagt / brevstemme.
Der var tilmeldt 25 medlemmer repræsenterende 25 stemmer. Af disse er der afgivet 25
skriftlige stemmer.
Fysisk var kun bestyrelsesformand Sv.Aa Pedersen og Kim Jepsen til stede.
1. Valg af dirigent: Kim Jepsen valgt
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for 2019
2019 blev igen et spændende og godt år for GF Forsikring og for GF Skive og
omegn.
GF Forsikrings portefølje er i 2019 vokset med 231 mio. kr. til en portefølje på 2,4
mia.
Der er nu over 300.000 kunder i GF.
GF Skive og omegn er også vokset – forsikringsportefølje udgør 54 mio. kr., hvilket
er en vækst i 2019 på 4 mio. og vi vokser stadig.
Den gennemsnitlige netto årspræmie pr. kunde på tværs af hele porteføljen er
vokset med 4%, og er næsten 500,- kr. højere end landsgennemsnittet.
Pr. 31.12.2019 har vi 16.998 policer i klubben og det er en vækst på hele 818
policer på et år. For at opnå denne vækst har vores dygtige medarbejdere nytegnet
3.327 policer, og holdt en lav afgangsprocent på 8,9% (landsgennemsnittet er
9,6%).
Flere får øjnene op for, at et kundeejet selskab yder bedre service, end de
børsnoterede selskaber, og netop den gode kundeservice er noget vi i GF-Skive har
valgt at prioritere meget højt. Derfor har vi valgt at ansætte en medarbejder mere
på kontoret i 2020, der skal afløse Kasper, der flyttede til Århus tilbage i september.
Vores medlemmer har allerede taget godt imod Henrik, der startede d. 1. februar.
Vi er i bestyrelsen fast besluttet på at bevare et forsikringskontor i Skive, med en
god service til både nye og eksisterende medlemmer.
Nyt medlemsbegreb:
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Indtil nu har det været bilkunderne, der gennem deres indskudsbetaling var
medlem af klubben/ GF, og dermed kunne stemme på klubbens generalforsamling
med 1 stemme pr. bil.
Nu ændres det til, at når man tegner en forsikring ved GF bliver, man medlem og
får dermed indflydelse og stemmeret på klubbens generalforsamling. Der bliver et
medlemskab pr. kundenummer, som betaler kontingent. Der er ca. 10 % af
forsikringstagerne, som ikke har bilforsikring, derfor denne ændring, Vi mener, at
det er godt medlemsdemokrati.
GF Forsikrings bestyrelse har udarbejdet et nyt medlemskoncept således, at alle der
har et hovedprodukt det vil sige hus-, indbo-, ulykke- og bilforsikring, skal betale et
kontingent pr. kunde nummer, og ikke som i dag, hvor der betales pr. bilforsikring.
Alle med en forsikring, som ikke er et hovedprodukt f.eks. knallert-, hund- eller
sommerhusforsikring er medlem, men skal ikke betale kontingent.
Det nye medlemsbegreb sikre uændret indflydelse og fordele for de trofaste
medlemmer der fravælger bilen af forskellige årsager.
Aktieindskuddet på ikraftværende bilforsikringer tilbagebetales 1. januar 2021 som
fradrag i præmien.
GF Forsikring har som bekendt ikke nogen aktionærer, som skal tjene penge på
vores forsikringer. I stedet sendes overskuddet retur til kunderne.
I 2019 blev det til 4,2 mio. kr. til vores medlemmer i Gf Skive, det svarer til et
overskud på 18,7% på deres bilforsikring som er blevet fratrukket på deres
bilforsikringsopkrævning her pr. januar 2020 - sidste år var det godt 10%.
På GF Forsikrings øvrige forsikringer er der et overskud på 5% - sidste år var det
4%.
Det på trods af, at der har været meget regn og skybrud i løbet af 2019. Det tyder
på, at flere er blevet bedre til at forebygge skader.
Den store fremgang til GF Forsikring kommer bl.a. af et godt kendskab til GF. I
2019 kom vores kampagne ”Tak for dit overskud” endda med på landsdækkende
TV.
Personalet omfatter nu 7 personer på kontoret i Skive. Det stiller store krav til vores
lokaler. Vi kan se at beslutningen om at lave 2 mødelokaler var god, da de bruges
flittigt til de aftalte møder. Derudover har vi selvfølgelig Majbritt, som kører ud og
besøger dem, som ikke lige har mulighed for at komme ind på kontoret.
Nye mødelokaler er ikke det eneste nye på kontoret i Skive. Vi har fået vores egen
el-cykel. Elcykler er blevet mere og mere populære i Danmark. Med cyklen på
kontoret, er der mulighed for at vores medlemmer kan prøve, hvordan det er at
køre på sådan en. Der er mulighed for at booke den for en dag, så der på den
måde er en god chance for at finde ud af, om det er noget for dig. For en god
ordens skyld vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi også har lånebilen endnu, hvis
din egen skal på værksted.
Brugen af kontoret i Skive vidner om, at det er en service, som er værd at værne
om. Der har været ca. 3200 besøg på kontoret i 2019. Derudover har personalet
besvaret et hav af e-mails, og ca. 12.000 telefonopkald.
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På produktsiden var turen kommet til en ny ulykkesforsikring. Udviklingen af en ny
ulykkesforsikring er sket efter samme princip, som de øvrige forsikringer, nemlig
princippet om at største risiko skal betale største pris for forsikringen. Forsikringen
er opbygget i moduler, således, at man selv vælger hvilke risici man ønsker at være
dækket for. Sammen med den nye ulykkesforsikring er der kommet en ny mulighed
for alle os, som er lidt grå i toppen. Det er en unik +60 dækning, som giver
mulighed for en hurtig erstatning ved eksempelvis brækket arm eller ben.
Udover Ulykkesforsikringen, så er der også lavet om på campingvognsforsikring
således, at campister, som trækker vognen til Italien, hvor der er ekstra stor risiko
for haglskader og kørselsskader, skal betale mere end dem, som vælger at blive i
Danmark.
Bilskaderegnskabet.
Total Indtjent Præmie inkl. afgift
Samlet resultat for 2019

22.394.537
4.194.497

Resultatet svarer til et overskud på 18,73 % af den præmie hvert
medlem har betalt.
Klubbens skadesreserver udgør herefter 3.534.271 kr.
Der indsættes en max på 25 % af Bil præmien
3. Godkendelse af revideret regnskab
Årets resultat: kr. 1.029.874 (driftsresultat: kr. 179.586)
Aktiver i alt: ca. 10,2 mio. kr.
Egenkapital: ca. 8,1 mio. kr.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2020: Omsætning: ca.kr. 4,8 mio. Årets resultat: kr.92.500 før renter og
afskrivning.
Det blev oplyst at budgettet indeholder et samlet bestyrelseshonorar på kr. 90.000.
Budgettet blev taget til efterretning.
4. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb:
§§ 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021 og indtil denne dato gælder de
nuværende bestemmelser.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås ændret til kr. 60,- pr. medlem.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

3

Bestyrelse på valg
Jan Holm
Henning Kristensen
Svend Aage Pedersen
Suppleanter på valg
Kim Jepsen
Martin G Sørensen
Alle enstemmigt valgt

genvalg
genvalg
genvalg
genvalg
nyvalg

7. Revisor
BDO blev genvalgt.
8. Eventuelt
Intet
Godkendt, den 25-3-20
Kim Jepsen
Dirigent
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