
Referat - Generalforsamling GF Aalborg den 11. april zOLg

Formanden, Bjarne Christensen bød velkommen tilgeneralforsamlingen og præsenterede herefter
dagsordenen for generalforsa m lingen.

Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag var Gunnar Hansen. Der var ikke andre forslag og Gunnar Hansen blev valgt som
dirigent af generalforsamlingen.

Der er indkaldt til den ordinære generalforsamling den 28. februar 2019 via E-Boks og pr. e-mail den 5.
marts 2019 samt meldt ud på GF's hjemmeside. Gunnar Hansen konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning for 20L8 v/ Bjarne Christensen
Fremlagt af formand Bjarne Christensen jf. bilag 1 og godkendt af generalforsamlingen.

Et medlem ønskede at vide, hvorfor der var fratrådt to medarbejdere. Forretningsf6rer Bente Nielsen
forklarede, at de to fratrådte medarbejdere var elever. Den ene elev havde et ønske om at flytte til
København, hvorfor medarbejderen blev tilbudt en stilling hos GF KØbenhavn og den anden medarbejder
fratrådte efter gensidig aftale med GF Forsikring Aalborg.

Forelæggelse årsrapport til godkendelse v/revisor Marianne Larsen fra Dansk
Revision.
Marianne Larsen henstillede til at regnskabet blev godkendt. Marianne Larsen forklarede, at regnskabet var
uden forbehold og uden bemærkninger samt at regnskabet var tilfredsstillende. Marianne Larsen fortalte
derudover, at der forelå en stigning i indtjeningen på 25 % og derudover var omkostningerne steget som
følge af medarbejdertilgang. Der var udleveret et koncentrat af årsrapport 2018 til deltagerne, idet det
udleverede regnskab var uden noter.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen orienterede om ændring af vedtægternes § 9, der omhandler ordinær generalforsamling.
Ændringen består i, at forslag som skal forelægges på den ordinære generalforsamling skal være sendt til
bestyrelsen senest 15. februar.

Årsagen til denne ændring er, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden for
generalforsamling og en angivelse af de forslag, der skal behandles, jævnfør vedtægternes § 8. For at kunne
overholde dette, er det nødvendigt, at forslag er bestyrelsen i hænde senest 1-5. februar.

Der var ingen spØrgsmål eller bemærkninger hertil. Forslag blev enstemmigt vedtaget.
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Bestyrelseshonoraret reguleres fra 151.500 kr. om året til 198.000 kr., hvilket er en stigning på i alt 35.500
kr. Gunnar Hansen bemærkede, at den ønskede stigning i bestyrelseshonoraret ikke skulle godkendes på
generalforsamlingen, men at det alene var en orientering til medlemmerne, der næste år har mulighed for
at komme med bemærkninger til stigningen. Stigningen begrundes blandt andet i det store ansvar
bestyrelsen har samt GF Forsikring Aalborgs positive udvikling.

Fastsættelse af kl u bkonti ngent

Bestyrelsen foreslog et uændret klubkontingent på L44kr.for 202O.
Der var ingen spØrgsmål eller bemærkninger til dette.
Fastsættelsen af klubkontingentet blev enstemmigt vedtaget.

Va lg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af formand skal ske i lige år og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant sker hvert år.

På valg var Jesper Knudsen, som er eksisterende bestyrelsesmedlem. Jesper Knudsen var villig til at
modtage genvalg. jesper Knudsen præsenterede sig selv og fortalte i den forbindelse, at han har siddet i

bestyrelsen de sidste 6 år, at han er selvstændig og primært beskæftiger sig med personaleledelse,

Økonomi m.v. Han fortalte derudover, at han har god kontakt og et godt netværk med andre
erhvervsdrivende i Aalborg, og at dette spiller godt sammen med ønsket om nye erhvervskunder i GF.

På valg var Per Jacob Pedersen, som er eksisterende bestyrelsesmedlem. Per Jacob Pedersen var villig til at
modtage genvalg. Per Jacob Pedersen præsenterede sig selv og fortalte, at han havde siddet i bestyrelsen
de sidste 6 år, at han var leder i et el-installationsfirma og derfor havde meget erfaring med ledelse.

Ole Gert Andersen stillede ligeledes op. Ole Gert Andersen fortalte, at han er 54 år og fra Frejlev. Ole Gert
Andersen fortalte, at han havde siddet i bestyrelser de sidste 10 år, både som bestyrelsesmedlem og som
formand. Han fortalte, at han derudover havde særlig erfaring med foreninger.

Gunnar Hansen foreslog revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision og Bente Nielsen som stemmetællere.
Dette kunne enstem migt godkendes af genera lforsamlingen.

Formand Bjarne Christensen opfordrede generalforsamlingen til at stemme på de eksisterende
bestyrelsesmedlemmer, Jesper Knudsen og Per Jacob Pedersen, idet de har den højeste anciennitet i

bestyrelsen, og da de gennem deres tid som bes§relsesmedlemmer har udført et stort og meget
tilfredsstil lende arbejde.

Der var mødt 109 medlemmer op til generalforsamlingen. Der blev i alt afleveret 100 stemmesedler, hvoraf
3 var blanke, hvorfor der blev optalt 97 stemmesedler i alt.

Per Jacob Pedersen og Jesper Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Suppleant Stiven Larsen indtrådte i bestyrelsen pr. 1. februar 2O79 som afløser for bestyrelsesmedlem
Dennis Kvesel, der efter eget ønske har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Som ny bestyrelsessuppleant foreslog bestyrelsen GF Forsikring Aalborgs tidligere revisor Mogens Næslund,
som lige er fratrådt i Dansk Revision Aalborg for at gå på pension.

Jens Askehave valgte at trække sit kandidatur.
Et medlem foreslog Ole Andersen som bestyrelsessuppleant, men han Ønskede ikke at stille op.
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Mogens Næslund blev af generalforsamlingen enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant.

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog foreslå Dansk Revision, Aalborg, hvilket blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

Eventuelt
Et medlem ønskede at rose GF Aalborg for håndteringen af de forsikringssager, som han har samt priserne
på forsikringerne.

Et medlem spurgte ind til mulighederne for at om at købe bygningen, som GF Aalborg holder til i, ldet han

synes, at huslejen er høj. Formand Bjarne Christensen forklarede, at Hasseris Boligforening ejer bygningen
og at boligforeningen ikke ønsker at sælge bygningen.

Et medlem spurgte ind til konkurrenceforhold. Han ønskede at vide, hvilke konkurrenter er der størst
konkurrence fra. Forretningsfører Bente Nielsen forklarede, at der ikke er en generel tendens til
konkurrence fra et eller bestemte selskaber. Hun forklarede, at der mellem alle forsikringsselskaber
generelt er stor konkurrence om kunderne. Hun fortalte, at Alm Brand går ofte under GF's priser, men der
er hård konkurrence helt generelt. Gunnar Hansen supplerer med at forklare, at der generelt i GF ses en

tendens til en vandring fra de store selskaber til de små selskaber. Han ser derudover en vækst fra
gensidig selskaberne. Gunnar Hansen forklarer, at succesen hos GF blandt andet skyldes, at GF Forsikring er
de eneste, der har mange kontorer rundt omrin& og derfor kan kunderne altid komme forbi.

Et medlem Ønskede at vide, hvorledes samarbejdspartnerne bidrog til GF. Formand Bjarne Christensen
forklarede, at samarbejdspartnerne i forbindelse med salg af deres egne produkter, anbefaler GF Forsikring
til deres kunder. Gunnar Hansen forklarede derudover, at Jyske Bank og Ældresagen både samarbejder med

Codan og GF og bruger dem på hver deres måde, men at dette sammenlagt bidrager til flere henvendelser
fra kunder.

Forslag fra et medlem var derudover, at plasticposerne næste år skiftes ud, idet plasticposerne til denne
generalforsamling larmede for meget. Bestyrelsen ville tage dette til efterretning til næste år.

Dirigent Gunnar Ha nsen afsl uttede herefter genera lforsam Iingen.

Slutteligt orienterede Bjarne Christensen om GF Forsikrings gode rating på Trustpilot og
generalforsamlingen om, at næste års ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 2. april 2020.

Bjarne Christensen takkede bestyrelsen samt medarbejderne i GF Forsikring Aalborg for et godt arbejde,
samt takkede revisor Marianne Larsen for fremlæggelsen af regnskabet og dirigent Gunnar Hansen for
veludfØrt arbejde.
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Bilag 1

Bestyrelsens beretning for 2OL8

2018 har været et godt år for GF Aalborg. Takket været et dygtigt personale har vi haft et fantastisk salg -
godt 28 mill. kr. og en vækst på L3,6% i forhold tt 20L7.

Vi har samtidig været begunstiget af en flot emnetilstrømning. Vores "kunde skaf kunde" koncept bliver

bedre og bedre, ligesom vores mange referencer er rigtig gode.

Det er vigtigt, at vi har et godt salg, men det er mindst lige så vigtigt, at der er styr på økonomien i klubben.
I 2015 indtrådte klubben i"Vækstscenarie2O2O" med det formål atØEe vores markedsandel iGF Aalborg.

Dette medførte nogle ekstraordinære omkostninger og nyansættelser af personale. Som følge deraf fik vi

store underskud i 2015, 2OL6 og 2017. Som det vil fremgå ved regnskabsaflæggelsen for 20t8, har vi for
alvor fået vendt udviklingen og begynder nu at kunne høste frugterne af vores investeringer, idet vi for
2018 er i stand til at præstere et pænt overskud.

Klubforhold 2018

Klubsalg uden partnere udgjorde kr.23.603.751,00 og blev dermed opfyldt med9L%.

Partnersalg udgjorde kr. 4.665.019,00 og blev dermed opfyldt med tL9%.

Samlet salg udgjorde kr. 28.268.780,00 og blev dermed opfyldt med94%. Vores salgsbudget var i 2018 på

kr. 30.000.000,00.

Salget er således øget med kr. 3.386.121,00 i forholdtil 2OL7 og dermed en stigning på L3,5%.

Gennemsnittet for alle klubber er en stigningpå L7,9%. Selv om vi er kommet under gennemsnittet i 2018

er vi meget tilfredse med resultatet. I 2017 havde vi en vækst i salget på 37%, og da var der kun 3 klubber,

der havde en større vækst end GF Aalborg. Den samlede vækst for 2OL7 og 2018 er derfor rigtig flot.

Når vi sammenligner os med de øvrige klubber, er GF Aalborg nr. 5 i samlet salg i 2018 ud af 26 klubber i

Danmark. 12017 var GF Aalborg nr. 5 i samlet salg.

Vores partnersalg består af salg via vores samarbejdspartnere, som er:

Jyske Bank

Ældre Sagen

Diabetesforeningen

Matas

Samarbejdspartnerne har bidraget med 4,7 mill. kr. ud af vores samlede salg på 28,3 mill. kr.
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Vo res portefø lje udvi kl i ng ha r føl gende f orløb:

Portefølje pr.37.L2.2O15: kr. 47.902.528,00, tilvækst kr. 1.930.951,OO (4,2o/ol

Portef6lje pr.3L.12.2O15: kr. 49.594.903,00, tilvækst kr.1.692.375,00 (3,5%l

Portefølje pr.3L.L2.20L7: kr.56.679.778,00, tilvækst kr.7.O84.875,OO (14,3%l

Portefølje pr.3L.L2.2018: kr. 67.808.690,00, tilvækst kr. LL.L28.9L2,OO (79,6%l

Som det kan ses af disse tal, har vi i 2018 haft en rigtig pæn vækst i vores portefølje, og det er vi i

bestyrelsen meget tilfredse med. Porteføljen er i 2018 steget mere end de foregående 3 år til sammen.

Et af GF Forsikrings, og dermed GF Aalborgs stærke særkende er, at enhver forsikringstager altid har

mulighed for at modtage personlig kunderådgivning i eget lokalområde, enten i klubbens domicil på Vestre

Allå 29 i Aalborg, eller ved assurandørbesøg i kundens eget hjem.

GF Aalborg er organisatorisk placeret i region Midt/Nord i GF regi.

Vi startede salg af erhvervsforsikringer i 2OL7. Vi råder over 3 kombi-assurandører. Kombi-assurandører er

assurandører, der er uddannet til at sælge både privat- og erhvervsforsikringer. Vi føler os dermed godt

rustet til dette nye forretningsområde. Salget i 20Lg har dog ikke helt indfriet vores salgsforventninger,
men vi er sikker på, at det nok skal komme hen ad vejen, og det tegner allerede godt for 2019.

Som et led i at skaffe nye kunder og være synlige har klubben deltaget i campingmesser i StØvring og

Løgstør både forår og efterår, Hjallerup Marked, GF golfdag for kunder hos Sebber Kloster Golfklub,
indvielse GF Fitness Gug, foredrag Seniorsport, GF Aalborg Håndboldskole i Frejle4 feriemesse i Års,
julearrangement Skipperen, Stark i Dronninglund. Arrangementer i samarbejde med Jyske Bank har været

Open by Night Jyske Bank, Vejgaard, fernisering eternitgrunden og HasserislØbet. Arrangementer i

samarbejde med GF Fonden har været arrangement med Ældresagen, Ladywalk, el-cykler og

Diabetesforeningen.

Vi vil gerne opfordre deltagerne på generalforsamlingen til at anbefale os til naboer, familie og venner og

dermed være med til at skaffe nye kunder til klubben. I har dermed mulighed for at opnå rabat på jeres

indboforsikring.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til personalet for indsatsen i 2018. I bestyrelsen er vi stolte af

de opnåede resultater.

Personaleforhold

Ved udgangen af 2018 bestod personalet af:

Forretningsfører Bente N ielsen

Administrativ medarbejder Annette Aun

Kunderådgiver Helene Buchhave

Kunderådgiver Birgit Simonsen

Kunderådgiver Martin Hasselgren
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Kunderådgiver Stine Bundgaard Nielsen

Kunderådgiver Jesper Høgh Sørensen

Kunderådgiver Kresten Kokholm

Assurandør Brian Thomsen

Assurandør Frederik Madsen

Assurandør Toni Jensen

Assurandør Line Lund Andersen

Assurandør Jan Andersen (ansat pr. 01.01.2019)

I 2018 er assurandør Toni Jensen og assurand6r Line Lund Andersen tiltrådt og pr. 1. januar 2019 har vi
ansat assurandør Jan Andersen. Vi vil gerne byde vores nye medarbejdere hjertelig velkommen.
Kunderådgiver Patrick Vinter Nielsen og assurandør Niklas Bach Frederiksen er fratrådt i2018. Vivil gerne

takke dem for deres indsats og ønsker dem samtidig held og lykke fremover.

Skadereenskab 2018

Det bærende element i GF, selskabets DNA, det er at være medlemsejet. Og som den logiske konsekvens
deraf, at tilbagebetale eventuelt overskud på bilforsikringerne til forsikringstagerne.

GF Aalborg tilbagebetaler 3,5%o af indbetalt bilforsikringspræmie. I alt tilbagebetales der for 2018 kr.

884.346,00. Tilbagebetalingen på 3,5% er fastsat ud fra det realiserede resultat pr. 30.09.2018 samt et
forventet resultat for 4. kvartal 2018. Det forventede resultat for 2OL8 var således et resultat på 3,44%o,

hvor vi så i bestyrelsen besluttede at foretage en tilbagebetaling på 3,5O%. Da vi kom på den anden side af
nytår, viste det sig, at vores skaderegnskab for 2018 blev meget bedre end forventet. Vi kunne derfor godt
have tilbagebetalt omkring 7% i stedet for de 3,syo.l stedet for er vores skadereserve blevet mærkbart
forøget i 2018. Det er således, at det er GF Forsikring i Odense, der administrerer klubbernes
skaderegnskaber. Jeg har spurgt Odense efter, hvor meget vi bØr have i skadereserve og har fået oplyst, at
en fornuftig skadereserve bør være på ca. 25% af præmieindtægten. Som I kan se af det viste skema , udgØr

vores skadereserve pr.31.12.2OL8 77,2t% af præmieindtægten i20L8. Når klubbens præmieindtægt
vokser, bør vi derfor lægge lidt til side hvert år og ikke udlodde hele overskuddet, for ellers vil procenten

blive udvandet. Vi håber at vores skaderegnskab vil se noget bedre ud for 2019, så vi kan foretage en større
tilbagebetaling næste år, men vi er desværre ikke herre over, hvor mange skader, der bliver lavet.

Som det fremgår af skemaet, udgør skadereserven pr. 31.12.2018 kr. 4.395.303,70.

På alle øvrige forsikringer udgør tilbagebetaling4%.

Skadereserve Skadeår Præmieindtægt lndestående i % af
præmieindtæet

3L.12.2015 4.067.437,O0 2015 20.270.771,00 20,o7%
3L.L2.2016 3.946.913,00 2016 19.938.215,00 L9,80%
31.12.20L7 3.607.424,00 2017 22.L77.945,00 1,6,27%

31.12.2018 4.395.303,70 20L8 25.545.822,00 17,21%
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Tilbagebetaling er allerede foretaget, idet tilbagebetalingen er modregnet i forsikringspræmien for 2019.

Årsrapport 2018

Resultatet for 2018 blev et overskud på kr. 534.590,00 mod et undersku d i 2OL7 på kr. 505.486,00.

Resultatet før skat er forbedret med kr. L.52L.OI6,OO.

Det forventede resultat for 2018 var et resultat på ca. kr, 0,00.

Egenkapitalen udgør pr 37.12.2OL8 kr. 4.859.285,00.

Årets investeringsafkast har udgjort et negativt resultat på kr. 210.115,00 mod et positivt afkast i 2OL7 på

kr.70.825,00.

Årets resultat er betydelig bedre end bestyrelsens forventning og resultatet er derfor meget
tilfredsstillende.
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Bestvrelsesforhold

Bestyrelsen har afholdt 10 ordinære bestyrelsesmØder. Ved bestyrelsesmØderne deltager foruden
bestyrelsen, forretningsfører Bente Nielsen. Der er ikke afholdt bestyrelsesm øder i 20t8, hvor alene

bestyrelsen er repræsenteret. Til vores bestyrelsesmøder har endvidere deltaget en repræsentant fra
Vækst- og Klubudvalget, som har været Knud Nielsen, der er formand for GF Fyn. I juni 2018 meddelte
Vækst- og Klubudvalget, at klubben som følge af de opnåede resultater, ikke længere ville blive behandlet i

udvalget. Det betyder, at Knud Nielsen ikke længere deltager i vores bestyrelsesmØder. Selv om vi har

draget fordel af Knuds viden og erfaring, er vi da stolte over, at vi ikke længere behøver at blive kikket over
skulderen.

Klubben har ved formand og eller bestyrelsesmedlemmer været repræsenteret ved dialogmøder med GF

Forsikrings direktion, samarbejdsmøder for Jysk-Fynske bestyrelsesformænd, formandsmøder, regionale
møder for klubbes§relsen, mØde med Klub- og Vækstudvalget samt ordinær og ekstraordinær
generalforsamling i GF Forsikring. Klubben har også deltaget i klubbestyrelsesuddannelse afholdt af GF

Forsikring.

Bestyrelsen består af Bjarne Christensen (formand), Knud Mikkelsen (næstformand), Jesper Knudsen, Per

Jacob Pedersen og Stiven Larsen. Vores bestyrelsesmedlem, Dennis Kvesel meddelte ijanuar måned, at han

af tidsmæssige årsager var nødt til at udtræde af bestyrelsen. Vores suppleant, Stiven Larsen er samtidig
indtrådt på Dennis Kvesels plads i bestyrelsen. Stiven Larsen er ansat som advokatfuldmægtig hos

advokatfirma HjulmandKaptain og bor i Aalborg. Bestyrelsen byder Stiven Larsen velkommen og vil samtidig
takke Dennis Kvesel for hans indsats i bestyrelsen.

Det ligger os meget på sinde, at vores medarbejdere synes, at GF Aalborg er en attraktiv arbejdsplads.

Medarbejderne er jo krumtappen i GF Aalborg oger 1O0% årsag til klubbens succes.

Vi fokuserer på fortsat udvikling i salget.

Vi har i 2Ot9 et salgsbudget på 33 mill. kr. For at nå dette mål er assurandør Jan Andersen ansat pr. 1.

januar 2019. Vi har fået sammensat et rigtigt godt hold af dygtige medarbejdere, så i bestyrelsen ser vi

fortrøstningsfuldt frem til, at det også vil gå os rigtig godt i 2019.

For at belønne medarbejdernes indsats er der også i 2019 sammensat en bonusordning for medarbejderne.

Fortsat gode og billige forsikringer til medlemmerne.

En fortsat stigende lønsom portefølje, som er i balance med klubbens driftsøkonomi og økonomiske
fundament.

Økonomisk forventer vifor 2079 en yderligere stigning i overskuddet.

Og med disse ord viljeg hermed betragte bestyrelsens beretning for at være aflagt.
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Således fremlagt på klubbens ordinære generalforsamling 11. april 2019.

lr*J
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