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Bestyrelsens beretning for 2022 
 

Indblik i 2022. 
2022 var et udfordrende år for GF Aalborg og navnlig for vores kunder på grund af den 

vedvarende Covid-19, der fortsatte med at påvirke vores aktiviteter. 

GF Aalborg blev tillige konfronteret med geopolitiske risici, herunder konflikten i Ukraine, som i 

et eller andet omfang har haft en direkte eller indirekte afsmittende negativ effekt på GF 

Aalborg. Vi overvågede situationen tæt. 

GF Aalborg blev også udfordret af uroen på de finansielle markeder og inflationen, som begge 

påvirkede vores investeringsstrategi og økonomiske resultater. Vi har dog været i stand til at 

opretholde en stærk økonomisk stilling, og driftsresultatet uden finansielle poster har også vist, 

at GF Aalborg er i stand til at modstå udefrakommende udfordringer takket være et godt, 

kompetent og omstillingsparat team.   

Derfor har der heller ikke været præmiestigninger på grund af energikrisen m.v.  

Bestyrelsen har gennem året haft fokus på, at etablere en kompetent og forsvarlig 

organisation. Det har betydet 3 ansættelser, herunder ansættelse af en daglig leder fra egne 

rækker og ansættelse af en salgssupporter. m.v.  

Derudover har bestyrelsen arbejdet på en ny strategiplan, som blev endeligt vedtaget ved 

udgangen af 2022. Strategien omhandler medarbejderne, forbedret salgsniveau og øget 

struktur på investeringer.   

Bestyrelsen vil gerne skabe et attraktivt arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for at modtage 

kompetenceudvikling og udfolde potentiale og hvor rammerne hertil er optimale. GF Aalborgs 

hovedaktiv er medarbejderne, og derfor vil ledelsen gerne værne om medarbejderne og give 

dem rammerne til at udvikle sig. Så længe medarbejderne har de rigtige rammer og den mest 

motiverende vinderkultur, vil det også smitte af på salgssiden, hvorfor salgsniveauet også er et 

naturligt parameter at have med i strategien.  

Bestyrelsen har endeligt vurderet GF Aalborgs kapitalkrav. Dermed har bestyrelsen skønnet 

over, hvor stor egenkapitalen skal være. Egenkapital over kapitalkravet anser bestyrelsen for at 

være frie midler, som kan afsættes til strategiske mål, som kan forbedre klubbens 

konkurrencemæssige position.  

 

Fokuspunkter i 2022. 
Vi har haft megen fokus på, at skabe en attraktiv arbejdsplads for personalet, men også af 

hensyn til at kunne tiltrække de bedste medarbejdere. Dette er vi lykkedes meget godt med.  

Vi har stedse fokus på udviklingen i salget, hvilket vi naturligvis også vil have i de 

efterfælgende år.  

Salgsbudgettet for 2022 var kr. 32.750.000, som blev indfriet med 95 %. Trods denne flotte 

indfrielse, kom GF Aalborg ud med et negativt resultat grundet negativ kursregulering på 

investeringer grundet uroen på de finansielle markeder.    
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Derudover har vi haft følgende fokuspunkter: 

• Forsat gode og billige forsikringer til medlemmerne. 

• En fortsat stigende lønsom portefølje, som er i balance med klubbens driftsøkonomi og 

økonomiske fundament. 

• Overskud for 2021.   

• En portefølje på kr. 100 mio.  

• Modernisering af lokalerne 

• Kendskabsgraden - øge markedsandelen 

 

Salg 2022 
• Antal forsikrede biler steg med 161 til 7744 biler. 

• Antal øvrige policer steg med 1187 policer til 25425 policer. 

• 4,06% stigning i samlet antal policer til 33169 policer. 

• 16,78% stigning i salg til kr. 31.081.482,00 (samlet salg).  

• Salgsbudget blev opfyldt med 95%. 

 

 Porteføljeudvikling 2022 
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Vi har i 2022 ikke kunnet matche tidligere års kraftige vækst. Porteføljen i 2022 er steget med 

8,4%, hvilket stadig er en tilfredsstillende vækst i vores portefølje. Væksten i vores portefølje er 

nødvendig for at vi får en mere stabil klubøkonomi, idet vi får porteføljeprovision af GF 

Forsikring A/S – så jo større portefølje, jo mere i provisionsindtægt. Vi oplever samtidig, at 

medlemmerne bliver hos os i længere og længere tid, og dette er også med til at sikre en pæn 

vækst i porteføljen. 

 

Skaderegnskab på bilforsikring 2022. 
I oktober hvert år skal klubben tage stilling til, hvor meget der tilbagebetales. Det gør vi ud fra 

resultatet pr. 30.09 + et forventet resultat for 4. kvartal. Bestyrelsen ønsker en nogenlunde 

stabil tilbagebetalingsprocent for at undgå for store udsving i op- og nedadgående retning.  

Bestyrelsen besluttede at tilbagebetale 10% for 2022 på bilforsikringspræmie og 6% på alle 

øvrige forsikringer samt 4% på erhvervsforsikringer.  

I alt tilbagebetales kr. 3.709.936,00  

Udvikling i GF Aalborgs skadereserve 

 
 

Som det fremgår, udgør vores skadereserve pr. 31.12.2022 kr. 6.671.421,00 og udgør 

dermed 17,98% af præmieindtægten i 2022.  

 

Årsrapport 2022. 
Årets resultat for 2022 blev et underskud på kr. 181.450 mod et overskud i 2021 på kr. 

1.046.679. Underskuddet skyldes alene negativ kursregulering på værdipapirer.  

Egenkapitalen udgør pr 31.12.2022 kr. 6.993.447,00 mod en egenkapital pr. 31.12.2020 på 

kr. 6.811.997,00. 

Selv om året ikke har levet helt op til vores forventning, er vi i bestyrelsen tilfredse med 

resultatet. 

 

Fokuspunkter for 2023. 
Fokus og efterlevelse af strategiplanen ved konkrete handlingsplaner.  
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Bestyrelsesforhold 2022. 
Bestyrelsen består af Stiven Larsen, der er formand, Mogens Næslund, der er næstformand, 

samt bestyrelsesmedlemmerne, Knud Mikkelsen, Kenneth Brogaard Esbensen og Jesper 

Knudsen. Per Jacob Pedersen er suppleant. 

 

Personaleforhold. 
Ved udgangen af 2022 bestod personalet af: 

Afdelingsdirektør Mette Langagergaard 

Assurandør: 

1. Christina Thomsen 

2. Toni Lindgren Lundholm 

3. Anders Rosenskjold 

4. Omid Ghavi 

Forsikringsrådgiver 

1. Helene Buchhave 

2. Jesper Larsen 

3. Kresten Kokholm 

4. Martin Hasselgren 

5. Rasmus Skov Andersen 

6. Patrick Dahl 

Derudover finanselev Andreas Krarup Jørgensen, salgssupporter Nikoline Grønborg og 

salgsleder Stine Bundgaard Nielsen. 

 

Tak til ansatte, bestyrelse og medlemmer. 
Tak til alle jer ansatte. Vi er stolte af jeres salg i 2022. Vi ved, at det har været et år med store 

udfordringer på grund af Covid-19, energikrise og meget andet. I sørger for salg, service og 

forsikringsrådgivning til vores medlemmer. Uanset om det gælder henvendelser på telefonen 

eller henvendelser på vores kontor, eller det er assurandørerne, der er hjemme for at give 

forsikringstjek og tilbud, tager i hånd om vores medlemmer på bedste vis. I har en stor del af 

æren for, at vores medlemmer føler sig velkomne i GF og føler en stor tilknytning til klubben.  

Tak til alle jer medlemmer for god omtale af GF og for den loyalitet, I viser os. Vi sætter stor pris 

på, at rigtig mange af jer har været medlemmer hos os i en længere årrække, og vi er rigtig 

glade for, at I omtaler os positivt til familie, venner og bekendte. God omtale er den bedste 

reklame, vi kan få. Mange tak for det. 

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. 2022 har været 

spændende i forhold til arbejdet med og vedtagelse af ny strategiplan.  

Der skal også lyde en stor tak til dig, Mette Langagergaard. Du har igen i år haft udfordringer 

på grund af Covid-19 og andre forhold. Bestyrelsen synes, at du har klaret det hele rigtig flot. 

Med disse ord vil jeg hermed betragte bestyrelsens beretning for at være aflagt. 

 

GF Aalborg 

Stiven Larsen, formand 

 


