
Beretning for 2015 

Året startede som det sluttede med meget hård konkurrence på 
forsikringsmarkedet. 
Klubben ansatte en assurandør pr 1. februar. Ansættelsen af en assurandør, er sket 
med baggrund i at GF har en ambitiøs vækststrategi og derfor skal alle klubber 
opruste for at fastholde og skaffe nye kunder.  Denne satsning indebærer, at vi 
bruger lidt af vore opsparede midler til ekstra lønkroner og dermed vil få underskud 
på driften også i år.  Men nærmere herom når vi kommer til regnskab og budget. 
Dermed kan vi imødegå det store pres, som de andre selskaber lægger på vore 
medlemmer via deres Callcenter. Det har begrænset lidt af tilbagegangen at vi nu 
også kan tilbyde besøg ude hos nye kunder efter normal kontortid.  
 
De samarbejdsaftaler der blev indgået i 2014 begynder at virke rigtig godt på nær 
aftalen med automester. Værkstederne er rigtig gode til at skrue i bilerne, men de 
kan ikke finde ud af at spørge hvor kunden er forsikret og få lov til henvise kunden til 
Gf skive. 
Jyske bank aftalen kører rimelig godt. 
Aftalen med Ældresagen giver rimelig, når der har været annoncer i det 
landsdækkende blad, det kniber mere med at få et samarbejde i gang lokalt. 
Diabetesforeningen er også noget træge at startet op. 
  
Sidst på året blev der ved Gf vedtaget at der skal være overskudsdeling på alle 
forsikringer. De øvrige forsikringer er på landsplan, mens bil stadig er på klubplan. 
Overskuddet vil fremover blive fratrukket præmien ved årsfornyelsen. Det betyder, 
at man får en lavere præmie opkrævning pr 1 jan, såfremt der er overskud på 
skadesregnskabet. 
Så det er dermed sidste år at overskuddet på bilskaderegnskabet bliver udbetalt til 
jeres nem konto. 
  
Der er også indført Micro tarifering på hus og indbo. Det vil sige, at man på 
bygninger tager hensyn til hvor huset ligger, således at det ikke er så dyrt at forsikre 
et hus mod vandskade der ligger på bakke, som det er for det hus der ligger i det 
lave område. Der er samtidig kommet forbedringer på dækningen. 
 
Der er også sket ændringer på indboforsikringen, hvor der nu tages hensyn til hvor 
mange der er i husstanden, og hvor gamle de er. 
 



Med de ændringer der er sket på hus og indbo tror vi på, at der bliver en positiv 
vækst, selvom der stadig er meget hård konkurrence fra andre selskaber. 
 
Men vi tror, at vi med vores kontor placeret lokalt har en fordel frem for de store 
selskaber. Hos os kan kunderne selv komme ind på kontoret. Det er der også mange 
der benytter sig af. I 2015 har der været 3740 besøg på kontoret. 
Der har været 12.343 tlf. opkald til kontoret, hvor kunderne er blevet serviceret 
enten med et tilbud eller ændringer på deres forsikringer 
Der er lavet 4244 tilbud, som ikke er ført til nytegning 
Der er nytegnet 2687 forsikringer i 2015. 
Men der er næsten blevet opsagt lige meget 
 
Klubbens præmieindtægt var pr 31.12.2015 på 42.105.327 kr. 
Heraf udgjorde bilerne 16.463.334 kr.  
Set i forhold til året før er det en stigning på 909.500 kr. 
portefølje viser en lille fremgang på 36 policer. 
Biler holder næsten samme antal, som sidste år, selvom der er handlet rigtig mange 
biler har Gf ikke deres andel af de små Mirco biler , som i stedet bliver forsikret 
gennem  med en forhandlerforsikring. 
 
Det går rimelig godt med de øvrige forsikringer på trods af, at der er meget stor 
konkurrence.  
Der er vækst på indbo på 66 policer.  
Hus er der vækst på 15 policer. 
På ulykkesforsikring er der en vækst på 62 policer. 
 
Den store afgang er på autoulykkesforsikring, fordi den er automatisk med på 
bilforsikringen i de fleste tilfælde. 
Knallertforsikringen er der også en stor afgang på. Vi tror det er fordi at 
forhandlerne opretter forsikringen i forbindelse med salget af knallerten. Derudover 
er der formentlig ikke så mange unge mennesker, som synes at en knallert er så 
interessant, når nu politiet må konfiskere den, hvis den er ulovlig.  
 
Klubbens kundebil har 2015 kørt ca. 15.000 km og har været udlejet 18 gange 
Klubben har brugt den i stedet for at udbetale kørselsgodtgørelse når ansatte har 
været på kursus, det kan godt betale sig for klubben. 
 
 



Klubben har gennem året deltaget i forskellige aktiviteter. I februar deltog 
medarbejdere sammen med andre klubber i ”Ferie for alle” messen i Herning, hvor 
over 60.000 mennesker var på besøg.  
 
I september var der forbrugermesse i Mønsted. Også her var medarbejdere fra GF 
Skive med til at bakke op om de lokale initiativer. Så bliver der talt med både nye og 
gamle kunder.  
 
I oktober og november prøvede vi noget helt nyt. Vi inviterede vores medlemmer til 
at deltage i et teorikursus og et førstehjælpskursus. Hvis nogen tænker, det har jeg 
da ikke fået indbydelse til, så er det fordi, at vi sendte indbydelse på e-mail for at 
spare på portoudgifterne, og selvfølgelig kun til dem, som vi har mailadresse på. Vi 
havde plads til max 50 personer på teorikurset og 25 på førstehjælpskurset. Det tog 
kun 30 timer at få udsolgt. Så det var en stor succes. Alle gæsterne på kurserne, 
udtrykte tilfredshed med den nye viden, så det kan bestemt ikke udelukkes, at vi gør 
det igen en anden gang.  
 
I har formentlig alle hørt om Post Danmarks prisforhøjelser på porto. Dette rammer 
en klub som vores ganske meget. Vi har et stort behov for at sende breve og 
forsikringstilbud til medlemmer og nye kunder. Vi vil gøre hvad vi kan for at holde 
disse omkostninger nede, da der jo i sidste ende ikke er andre til at betale end vores 
medlemmer. Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at oplyse mailadressen, 
således at vi kan bruge denne i stedet for at sende breve. Sender vi et A-brev til alle 
medlemmer, så er det en udgift på ca. 76.000 kr. og med et B-brev så kan vi nøjes 
med 32.000 kr. men det er dog stadig mange penge.  
 
Ved at få registreret en mailadresse i vores Edb-system, så sikre I også, at I får 
besked når vi arrangere begivenheder, som da vi havde teorikursus og 
førstehjælpskursus.  
 
 
  



Total indtjent præmie inkl. afgift   18.936.221 

Ansvarsafgift (42,9 % af ansvarspræmie)  -2.826.182  

Administrationsbidrag til GF Forsikring a/s, 16,10 %  -2.593.026  

Reassurancebidrag, 19,4 %  -3.125.347 -8.544.555 

Til rådighed til skader   10.391.666 

Ansvarsskader  -2.156.502  

Kaskoskader (skader på egen vogn)  -5.569.897  

Beregnet 1,0 % skadeudvikling (IBNR)  -189.362  

S.O.S.-udgifter -147.963  

Taksationsudgifter  -220.986  

Skadebehandlingsomkostninger  -1.104.252  

Tab på debitorer -26.764  

Udsendelsesudgifter á 12,00 kr.  -48.636 -9.464.362 

Dækket af fællesassurance   430.840 

  1.358.144 

Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo  192.839  

Regulering af skader for 2013  203.438  

Regulering af skader for 2014 149.656 545.933 

Overskud på ansvarsafgift for 2015   813.121 

Resultat for 2015  2.717.198 

Ansvars afgift i.h.t lov om afgift ansvarsforsikringer for 
Motorkørertøjer mv. § 3 stk. 3     - 376.423   
Samlet resultat for 2015          
2.340.775 
 



Resultatet svarer til et overskud på 12,36 % af den præmie, det enkelte medlem har 
indbetalt 
Klubbens skades reserver i Gf udgør herefter 2.896.054 kr. 
 
 

 
Antal 

  
    Anden kaskoskade 19 

 
161.978,43  

Bakning/Vending 19 
 

272.359,93  
Glas 360 

 
 397.285,92  

Glat 1 
 

 20.335,10  
Krav 26 

 
 120.763,04  

Hærværk 19 
 

 120.761,17  
Nedstyrtning 4 

 
 79.027,46  

Parkerings skade 25 
 

 175.132,65  
Påkørsel Dyr 35 

 
 1.018.541,23  

Påkørsel parkeret bil 39 
 

 393.067,30  
Påkørsel for eller bagfra 31 

 
 1.081.175,54  

retshjælp 2 
 

 0  
Skade med ansvarlig modpart 105 

 
 733.953,40  

Skade med modpart 72 
 

 1.017.090,94  
skade uden modpart 24 

 
 302.299,86  

skyld deling 7 
 

 76.715,13  
Solo uheld 67 

 
 1.138.519,59  

Svingning 7 
 

 78.331,65  
Tyveri af bil 3 

 
 70.658,00  

tyveri fra bil 16 
 

 201.611,09  
Vigepligt 8 

 
 155.650,00  

Vogn bane skift 3   108.845,00  
Åbning af dør 5 

 
 2.296,80  

fejl 7 
 

  

 
904 

 
 7.726.399,23  

    
 

   
 


