Ordinær generalforsamling i GF MidtVest 2021, på GF kontoret i Hammerum.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. marts 2021, kl. 19.00.

Formand J. Thøger Christiansen bød velkommen til mødet.

På grund af Corona virus / 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, været informeret via e-mail og ligeledes haft mulighed for, at afgive brevstemme eller
fuldmagt via e-mail.
Der var 23 medlemmer tilmeldt generalforsamlingen og de repræsenterende 22 stemmer.
Efter svar på de udsendte e-mail, er der blevet afgivet 14 stemmer fordelt med 6 fuldmagter og 8 skriftlige stemmer,
med ja til alle forslag.
Fysisk var kun bestyrelsen, afdelingschef, samt dirigenten/revisoren tilstede.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Fastsættelse af klubkontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant
7. Valg af revisor, der dog ikke kan udføre revision af årsrapporten
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Poul Sørensen som dirigent. Han blev valgt uden afstemning.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
(Indsat i bunden af referatet)
Ud af 14 repræsenterede stemmer, så fordelte stemmerne sig som følger: 13 for og 1 har undladt, at stemme.
Beretningen er dermed godkendt.

3. Årsrapport
Årsrapporten har været fremlagt på klubkontoret, samt på klubbens hjemmeside op til generalforsamlingen.
Ud af 14 repræsenterede stemmer, så fordelte stemmerne sig som følger: 14 for, 0 imod.
Årsrapport godkendt.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen forslag indkommet.

5. Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsen foreslog uændret klubkontingent på kr. 75,- pr. år.
Ud af 14 repræsenterede stemmer, så fordelte stemmerne sig som følger: 14 for, 0 imod. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant
På valg var Jesper Østergaard, Vagn Lauridsen og Henrik Skov.
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger: 14 for, 0 imod. Alle er dermed genvalgt.
Som suppleant var opstillet Glenn Rose.
Ud af 14 repræsenterede stemmer, så fordelte stemmerne sig som følger: 14 for, 0 imod. Glenn Rose er dermed valgt,
som suppleant.

7. Valg af revisor, der dog ikke kan udføre revision af årsrapporten
Bestyrelsen foreslog genvalg af Vistisen + Lunde, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ud af 14 repræsenterede stemmer, så fordelte stemmerne sig som følger: 14 for, 0 imod. Vistisen + Lunde, er dermed
valgt.

8. Eventuelt
Intet under punktet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Henrik Skov

Poul Sørensen

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020 til generalforsamlingen i GF MidtVest, klub 141, som afholdes i
klubbens lokaler i Hammerum, den 23. marts 2021.

Velkommen til generalforsamling i klubben.
Vi har følgende dagsorden.

Tak til alle, der har takket ja til invitationen og bakket bestyrelsen op ved, at indsende brevstemme eller fuldmagt. Det er
vi meget glade og taknemmelige for.

GF Forsikring er en demokratisk medlemsejet virksomhed og det ligger os meget på sinde, at vi respekterer
medlemsdemokratiet. Måden vi gennemfører årets generalforsamling på, lever fuldt ud op til de lovkrav, som man med
rette kan forvente bliver efterlevet, Corona krise eller ej.
Derfor er det rigtig dejligt, at vi i dag kan afholde den 47. generalforsamling i GF MidtVest´s historie.
Trods mere eller mindre nedlukning af samfundet over to omgange grundet covid19, er det lykkedes at forbedre vores
driftsresultat med omkring kr. 100.000 til et overskud tæt på kr. 600.000. Resultatet afspejler bl.a. en øget
medlemstilgang på 251 personer, så vi ved årsskiftet kunne noteret os et samlet medlemstal på 6.979 personer, hvoraf
mange har været med i mere end 40 år. Det viser, at det at have en lokal GF forsikringsklub, der oveni købet skaber
”overskud til hinanden” har været og er stadig en rigtig god idé. Godt set for snart 50 år siden.
Klubbens egenkapital er vokset med kr. 800.000 og udgør nu kr. 7.000.000 vi føler os derfor godt rustet til fremtiden og
ser muligheder for yderligere tiltag, som vil styrke og være til gavn for vores medlemmer og hele vores lokalområde.
Vores portefølje er vokset med kr. 4 millioner og udgør ved årets udgang kr. 66 millioner fordelt på 20 tusinde policer,
det er en størrelse, som vi i bestyrelsen er ganske tilfredse med.
Vores mål for nytegning af forsikringer var kr. 17. millioner, men vi nåede faktisk kr. 18. millioner eller en målopfyldelse
på 106%.
Vi i bestyrelsen er mere end tilfredse med de opnåede resultater for klubben generelt og især i en Corona tid.

Velkommen til både nye og ”gamle” medlemmer.
Siden starten i 1960’erne har bilforsikringen været adgangsbilletten til indflydelse i GF gennem forsikringsklubben. Fra 1.
januar 2021 er alle forsikringstagere over 18 år blevet medlemmer og er dermed ligestillede i fællesskabet.
I alt er vi nu over 320.000 medlemmer i det medlemsejede GF Forsikring, fordelt på 35 klubber over hele landet.

GF Forsikring er medlemsejet. Det er derfor en forudsætning for at være forsikret hos os, at man er medlem.
Medlemskaber er knyttet til en af GF’s forsikringsklubber, som er selvstændige foreninger. Hvis medlemskabet af
forsikringsklubben ophører, kan GF Forsikring opsige forsikringen.
Medlemskabet koster et mindre årligt beløb, der er med til at dække din forsikringsklubs administrationsomkostninger.
Beløbet opkræves sammen med én af dine forsikringer hos os: Bil, indbo, ulykke eller hus. Har du ikke en af disse
forsikringer hos os, koster medlemskabet ikke noget.

Hos GF Forsikring har vi ingen aktionærer, vi skal tjene penge til. I stedet kan vi koncentrere os om at give overskud til
dig og de andre medlemmer. Det gør vi på flere områder.
Som medlem af forsikringsklubben giver vi dig 4 løfter:
1) Vi giver gode forsikringer til gode priser. Vores forsikringspakke – med hus, bil, indbo og ulykke - er fx kåret som Bedst
i test af Forbrugerrådet, som dermed giver os deres ord for, at vi lever op til vores forretningside. Du betaler kun for de
forsikringer, du har brug for, og vi deler hvert år overskuddet på forsikringen.
Her i 2021 er det mere end 215 millioner kroner. På bilforsikring er det 14 % her i klubben, på alle andre forsikringer er
det 4 procent.
2) Vi giver også nærværende hjælp, når skaden sker. For det er når skaden sker, at forsikringen skal bevise sit værd. GF
modtog samlet set 120.660 anmeldelser i 2020. Det svarer til, at mere end 300 medlemmer fik hjælp fra os hver dag i
årets løb. I 2020 havde vi generel færre bilskader end normalt, ligesom der var færre indbrud. Til gengæld fik flere
medlemmer end normalt brug for vores hjælp i forbindelse med rejseforsikringen, da Danmarks grænser blev lukket og
danskerne ”hentet” hjem fra ferie i foråret 2020.
For os handler hjælpen også om forebyggelse – så du undgår at skaden sker. Et af de områder, vi arbejder meget med, er
trafiksikkerhed i regi af GF Fonden. Det fortæller vi mere om lige om lidt.
3) Du får personlig rådgivning her i klubben. Du er IKKE bare et nummer i rækken. Vi er i øjenhøjde med dig, og du kan
altid få et menneske i røret, hvis du har brug for det. Men selvfølgelig sørger vi også for at udvikle os digitalt, så du kan
ordne mange ting selv derhjemme fra pc’en. Her skal hjælpen være nem og ja, også i øjenhøjde.
4) Og sidst, men ikke mindst: Medlemskab handler om ejerskab og indflydelse. Her på generalforsamlingen kan du give
din mening til kende, og i hverdagen kan du komme til orde med stort og småt. Vi har også styrket vores medlemspanel,

hvor vi spørger jer medlemmer til råds om alt fra nye forsikringer og fordele til vores kommunikation og markedsføring
over for nye medlemmer, der kan styrke vores fælles selskab.
Det handler i høj grad om at få FORDELE i FÆLLESSKAB

Her fra 1. januar 2021 har alle medlemmer fået adgang til disse 3 medlemsfordele
Som noget nyt har alle medlemmer fået adgang til identitetstyveri, en fordel der tidligere kun var forbeholdt kunder
med indboforsikring
Fordele tilbydes via ekstern samarbejdspartner
·
·

digital chikane og identitetstyveri i samarbejde med cxLoyalty
psykisk krise i samarbejde med SOS international A/S

Fordelene kan ses inde på Mit GF eller på gfforsikring.dk/medlem

Jeg nævnte under medlemsløfterne før: GF Fonden! Der er ikke så mange, der kender fonden, og det vil vi gøre mere for
i den kommende tid.
GF er nemlig mere end bare et forsikringsselskab.
GF Fonden har tre fokusområder:
·

Omtanke i trafikken
GF Fonden arbejder aktivt med trafikadfærd ved at sikre viden og indsigt gennem analyser og undersøgelser. Vi
giver også gode råd og konkret hjælp, fx i form af kurser på køreteknisk anlæg og kurser om at være sikker på
elcykel. Sidst, men ikke mindst, uddeler vi hvert år GF Trafikpris til konkrete projekter, der kan være med til at
øge trafiksikkerheden.

·

Plads i fællesskabet
GF Fonden bidrager til at styrke fællesskaberne i det danske samfund. Det gør vi som samtalestarter i form af
kampagner og ved at viden dele om fællesskabets styrker. Konkret arbejder vi med at støtte og udbygge
fællesskaber for fx folkeskoleelever, studerende og ældre. Vi anerkender også lokale ildsjæle, der gør en forskel
til gavn for fællesskabet, når vi uddeler prisen ”Tak for dit overskud”.

·

Sikkerhed i hverdagen
GF Fonden tilbyder arrangementer, kurser og foredrag i hele Danmark om fx brandsikkerhed og beskyttelse af
din digitale identitet. Dette sker i tæt samarbejde med de lokale GF-forsikringsklubber og nære
samarbejdspartnere.

I 2021 har vi bl.a. arbejdet med:
Billede 1: Undervisningsmateriale til børnehaver og skoler
Billede 2: Glatførekurser i samarbejde med flere klubber
Billede 3: Elcykelkurser i samarbejde med partnere (primært Ældre Sagen og Diabetesforeningen)

Et kendetegn ved GF Fondens aktiviteter er, at de er for alle – både dem, der er medlemmer og dem, der ikke er.

I 2020 påbegyndte vi arbejdet med ‘Plads til alle i fællesskabet’. Det er blevet konkretiseret ved GF Fondens
filmkonkurrence, hvor elever i 6., 7. og 8. klasse kan sætte ensomhed og fællesskab på skoleskemaet.
Vi har også holdt diverse arrangementer og foredrag og her har fællesskabet også være i fokus.
I 2021 kommer vi til at fokusere på Danmark Spiser Sammen, der er en aktivitet målrettet alle aldersgrupper.

GF Trafikpris gives til både store og små projekter, der har til formål at fremme trafiksikkerheden. I år støtter vi bl.a.:
-

Et analyseprojekt, der skal belyse omfanget af spøgelsescyklisme og komme med anbefalinger til, hvordan man
kan minimere problemet og undgå skader

-

Et analyseprojekt, der skal kortlægge problemer vedr. skoleveje og komme med anbefalinger til at gøre de
trafikale forhold omkring skoler mere sikre

-

Cykelbaner på skoler, der skal bruges som led i undervisningen indenfor færdselslære

Vi holder bl.a. foredrag om brandsikkerhed, indbrudstyveri, tricktyveri og sikring af personlige oplysninger på nettet.
Og vi vil i 2021 også lave nogle af arrangementerne digitalt, hvor du kan følge med hjemme i stuen.
Som medlem bliver du informeret om mulighederne, og forhåbentlig er der noget imellem, som også vil interesse dig J

Nu har vi givet jer en kort gennemgang af alt det, som GF har at byde på. Og i de kommende år skal vi udvikle os endnu
mere – til gavn for jer som medlemmer. Alt sammen sker det med klubben som det naturlige, nære omdrejningspunkt,
når vi skaber overskud til hinanden.

Til allersidst vil jeg gerne takke alle vores dygtige medarbejdere for en stor og engageret indsats i en svær tid. Det har
været en fornøjelse at følge jeres kamp for succes og de skabte resultater for vores klub.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Vi har fundet melodien, selvom vi er meget
forskellige. Det er min overbevisning, at vores forskellighed gør os samlet stærke til gavn for vores forsikringsklub.
Tak for ordet.
J. Thøger Christiansen

