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Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
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Corona situationen – hvordan har det påvirket GF Viborg?
Nyt forsikringskontor på Farvervej 1c
Resultater for 2020
Ny strategi periode 2021-2023
Velkommen til alle vores nye medlemmer i GF Viborg
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Hvordan har Corona pandemien påvirket GF Viborg?
•
•
•
•
•

1. bølge fra 11. marts til før sommerferien
Hjemsendte medarbejdere i april og maj
Løn kompensation fra staten
Nytegning af forsikringer påvirket i en periode
Adgang til kontoret for medlemmerne har været begrænset i en periode

•
•
•
•
•
•

2. bølge fra november til i dag
Hjemsendte medarbejdere i januar
Lønkompensation fra staten
Ikke hjemmebesøg – tlf. og online møder
Medarbejdere der arbejder hjemme
Gradvis åbning og mulighed for hjemmebesøg
Side 4

Nyt kontor på Farvervej 1c i Viborg
• Kontoret på Jegstrupvej 15 var blevet for lille, og var lidt upraktisk i 2 plan.
• Flyttede kontor 1. oktober til Farvervej 1c.
•
•
•
•
•

Nu har vi plads til 10 medarbejdere og flere endnu
1 stort mødelokale
2 ekstra kontorer til møder med medlemmerne
Køkken, garderobe og toiletter.
Alt i 1 plan

• Rigtig fin beliggenhed med god trafik, og nemme adgangsveje
• GF Viborg er i Superligaen både for medarbejdere, medlemmer og vores omverden i øvrigt.
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Oprettede tilbud
8.072 (6.802)
34 mio. (27 mio.)

Resultater 2020 i tal
(2019 tal)

Skaderegnskab
Bil : 10%
Øvrige : 4%

Nytegnede
forsikringer
3.658 (3.525)
14 mio. (12.8 mio.)

Egenkapital
1.370.626 kr.
(998.412 kr.)

Portefølje
16.095 policer (15.102)
52,5 mio. (47,8 mio.)

Årsresultat
406.512 kr. (0 kr.)

Hvilke mål har bestyrelsen fastsat i strategi perioden 2021-2023?

•
•
•
•

Mindske sårbarhed – ansætte 2 nye assurandører og fastholde nuværende – MTU min. GF niveau
Portefølje vækst over 20% - sker alene ved ansættelsen af 2 nye assurandører
Højere gennemsnitspræmie pr. husstand – mange gode deldækninger vi skal tilbyde flere af
Afgangs procent ned - nuværende 10,4% - målet er 9,5% - vi skal i kontakt med flere nuværende
medlemmer
• Telefoni besvarelse op på min. 80% indenfor 60 sek. - 90% af alle kald skal besvares af klubben
• Bevare og udbygge et godt image i lokal området
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Velkommen til både nye og ”gamle” medlemmer
Fra 1. januar 2021 har vi udvidet medlemskabet for at
at sikre et bredt ejerskab i fremtiden

Lavere andel
af biler i porteføljen

Trofaste medlemmer,
der ikke længere har bil

Leve fuldt op til
medlemsejet som brand

Mindske sårbarhed
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Hvornår er du medlem?
• Du er medlem, når du er fyldt 18 år og har en eller flere forsikringer i GF,
som vi opkræver betaling for.
• Du er medlem af den forsikringsklub, som du har dine forsikringer
igennem.
• Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, uanset hvor mange
forsikringer du har.
• Medlemmet er den person, hvis navn forsikringen står i. Der kan derfor
godt være flere medlemskaber i samme husstand.
• Klubbens vedtægter fremgår af Mit GF

Se alt om medlemskabet på:
gfforsikring.dk/medlem / gfforsikring.dk/erhvervsmedlem
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4 medlemsløfter
Sådan giver vi overskud til hinanden
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4 medlemsløfter
Sådan giver vi overskud til hinanden
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4 medlemsløfter
Sådan giver vi overskud til hinanden
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4 medlemsløfter
Sådan giver vi overskud til hinanden
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3 nye ekstra fordele
– for dig som privat medlem
Se alle dine fordele på Mit GF
eller på gfforsikring.dk/medlem
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Som medlem i GF Forsikring er du også en del af
GF Fonden
GF Fonden har tre fokusområder:
• Omtanke i trafikken
• Plads i fællesskabet
• Sikkerhed i hverdagen
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Vi arbejder med trafiksikkerhed til alle
trafikantgrupper
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Hos GF Fonden er der plads til alle i fællesskabet
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Hvert år uddeler vi Trafikpriser
til gode projekter
I år uddeler vi blandt andet til:
• Spøgelsescyklisme
• Sunde og sikre skoleveje
• Færdselslære i grundskolen
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GF Fonden arbejder også med
skadesforebyggelse
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Det gør faktisk en forskel at være medlemsejet!
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Resultatopgørelse 2020
2019

Aktiver

2020

Budget 2021

Indtægter
Kontingent inkl. transportordning
GF tegnings & vækstprovision
GF portefølgeprovision
GF administrationstilskud
Andre driftsindtægter
Lønkompensation Covid 19
Kontortilskud
Underskudsgaranti
Indtægter i alt

1.779.910
2.510.570
1.190.373
691.343
59.840
0
150.000
103.232
6.485.268

7.059.373

Direkte omkostninger
Omkostning til Dansk Autohjælp mm

-755.002

-681.302

-899.635 Finansielle anlægsaktiver
Aktier i GF Medlemsselskabet A/S

-420.278
-147.362
-207.996
-4.848.336
-6.378.974

-304.217
-443.230
-182.719
-4.880.030
-6.491.498

-627.000
-450.000 ANLÆGSAKTIVER I ALT
-210.000
-6.464.102
-8.650.737 OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavende hos GF Forsikring
345.487 Likvide beholdninger

Omkostninger
Salgs, møde & kursusomkostninger
Ejendomsomkostninger
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Omkostninger i alt

1.949.175
2.596.930
1.294.211
744.004
71.272
253.781
150.000

2.706.858
3.494.888 ANLÆGSAKTIVER
2.259.478
0
385.000 Immaterielle anlægsaktiver

Balance pr. 31.12 2020
2019

Passiver

2020

2019

EGENKAPITAL I ALT

0

2020

998.412 1.370.626

0

150.000

Materielle anlægsaktiver
8.996.224 Ejendom Jegstrupvej 15, Viborg
Driftsmateriel & inventar

2.087.726 2.000.000
0
0

386.500

386.500

2.474.226 2.386.500 GÆLDSFORPLIGTIGELSER
Langfristede gældsforpligtigelser

1.200.000 1.200.000

Kortfristede gældsforpligtigelser
884.301 1.400.402 Leverandørgæld
727.542 1.929.530 Medlemsindskud, passive
Anden gæld

1.099.620 1.789.502
211.500 248.000
576.537 1.108.304

Resultat før afskrivninger

106.294

567.875

Afskrivninger

-51.849

-92.826

Resultat før finansiering
Finansiering

54.445
-54.445

475.049
-68.537

345.487 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
-6.000

1.611.843 3.329.932 GÆLDSFORPLIGTIGELSE I ALT

3.087.657 4.345.806

0

406.512

339.487 AKTIVER I ALT

4.086.069 5.716.432 PASSIVER I ALT

4.086.069 5.716.432

Årets resultat
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Forslag fra bestyrelsen
• Bestyrelsen stiller forslag om forhøjelse af det samlede bestyrelses honorar fra 108.000 kr. til
130.000 kr.
• Kravene til bestyrelsen bliver stadig større, tidsforbruget øges og honoraret har ikke været reguleret
siden 2016.
• Derudover skal vi kunne tiltrække nye kompetente bestyrelses medlemmer med et fornuftigt honorar.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
• På valg er
• Dan Bjerregaard
• Viggo Hansen
• Erik Lassen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg (beslutning truffet efter indkaldelsen)

• Vedtægterne §12 siger at ”klubben ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer….”
• På den baggrund har bestyrelsen valgt at fortsætte med kun 4 medlemmer frem til
generalforsamlingen i 2022, hvor et nyt medlem indtræder i stedet for Erik Lassen, og vælges for 1
år.
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