Referat af generalforsamling i GF Skive og Omegn den 2-4-2019:
(73 fremmødte inkl. best.)
1. Valg af dirigent
Kim Jepsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning
2018 blev et spændende og godt år for GF Forsikring og for GF Skive og omegn.
GF Forsikring a/s fik et positivt resultat på 40,1 mio. kr. på trods af uroen på
finansmarkederne. GF forsikring er et solidt selskab med 2,5 gange større kapital end hvad der
kræves. GF Forsikring er vokset i 2018 med 180 mio. kr. til en portefølje på 2,1 mia. Vi er nu
over 284.000 personer i GF.
GF Skive og omegn er også vokset til en samlet forsikringsportefølje på 50 mio. kr. og
bestyrelsen er fast besluttet på at bevare et forsikringskontor i Skive. Personalet omfatter nu 7
personer på kontoret i Skive. Der er derfor lavet en mindre ombygning af vores lokaler på J. C.
Stillings vej. Ombygningen har resulteret i at vi nu har fået 2 rigtig gode mødelokaler. Vi har
fået vores egen elcykel.
GF Forsikring har som det eneste forsikringsselskab i Danmark valgt at åbne nye
forsikringskontorer. Dette gavner også os, da flere kunder i fællesskabet kan styrke vores
driftsomkostninger. GF Skive om omegn har ikke planer om at åbne flere kontorer på
skiveegnen.
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 2018. Derudover har personalet besvaret et hav af e-mails,
og ca. 12.000 telefonopkald. På produktsiden var turen kommet til en ny ulykkesforsikring. Det
er en unik +60 dækning, som giver mulighed for en hurtig erstatning ved f.eks. brækkede
arme eller ben.
Bilskaderegnskabet.
Total Indtjent Præmie inkl. afgift
Ansvarsafgift
Administrations & reassurancebidr.
Til rådighed til skader
Ansvarsskader
Kaskoskader
Beregnet Skadesudvikling (IBNR)
Andre udgifter (Taksator, SOS mv.)
Dækket af fællesassurance
Regulering af skader tidligere år

-7.169.180
-3.321.009
-6.058.774
-205.012
-1.829.524

20.501.156
-2.095.046
-9.264.226
11.236.930

-11.414.319
876.728
699.339
1.073.521

Overført fra skadesreserver
Nettounderskud på ansvarsafgift for 2018
Samlet resultat for 2018

538.348
-144.377
2.166.831

Ansvarsafgift i.h.t. lov om afgift af ansvarsfors. -65.463
Samlet resultat for 2018

2.101.368

Resultatet svarer til et overskud på 10,25 % af den præmie hvert
medlem har betalt.
Klubbens skadesreserver udgør herefter 3.564.276 kr.
3. Godkendelse af revideret regnskab
Årets resultat: kr. - 495.097 (driftsresultat: kr. -57.439)
Aktiver i alt: ca. 9,6 mio. kr.
Egenkapital: ca. 7,1 mio. kr.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev uændret kr. 40,- pr. medlem.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2019: Omsætning: ca.kr. 4,6 mio. Årets resultat: kr.-392.500 før renter og
afskrivning.
Det blev oplyst at budgettet indeholder et samlet bestyrelseshonorar på kr. 90.000.
Budgettet blev taget til efterretning.
6. Valg
a) Bestyrelsen: Lars Yde og Bent Dyrberg
b) Bestyrelsessuppleanter: Kim Jepsen og Bo Bilde Heilskov
7. Revisor
BDO blev genvalgt.
8. Eventuelt
Spørgsmål om tab og gevinst på kapitalanbringelsen.
Godkendt, den 02-04-19
Kim Jepsen
Dirigent

