
Referat af klubbens ordinære generalforsamling    
fredag den 7.4.2017 kl. 15.00    

på Østvilsund Færgekro. 
 
 
26 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. 
 
Formand Jan Thomsen bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling.  
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af klubbens regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter, se nedenfor. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 På valg er:   

  Kasserer Henning Vognstrup 

  Bestyrelsesmedlem Lars Wolf 

  Bestyrelsessuppleant Benny Madsen 

  Bestyrelsessuppleant Alex Klein  

 Alle modtager genvalg. 

7. Valg af revision. 

På valg er:  

 Revisor Mogens Tidemand Larsen  

 Revisorsuppleant Hans Ulrich Sørensen  

 Begge modtager genvalg. 

8. Eventuelt. 

 
Pkt. 1. 
Jan Thomsen foreslog Lars Wolf som dirigent, Lars blev valgt. 
Lars Wolf indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 



Pkt. 2: 
Lars Wolf gav ordet til Svend Aage Schytte Pedersen, som fremlagde bestyrelsens beretning: 
 
 
Mange ting har udviklet sig i en gunstig retning for klubben. 
 
Vores medlemstal er steget med 233 til 3.401 biler = 7,3 %. 
Antallet af skader er næsten uforandret. 
Skadesudgiften er faldet med 188.000 kr. 
 
Første år med modregning af overskud i betalingen pr. 1. januar forløb tilfredsstillende, og vi 
reducerede prisen for bilforsikring med 11,9 %.  
Herudover er der blevet et overskud på 710.522 kr. (svarende til 5,3 %), som er tillagt vores 
skadesreserver som nu er på 3.444.391 kr. 
(25,87 %).  
 
Den samlede portefølje er steget med 978 policer til 12.991 (8,13 %). 
 
Autohjælp fungerer godt. Ordningen har givet et overskud på næsten 84.000 kr. 
Overskuddet indgår i det samlede driftsresultat, som desværre må siges ikke at være 
tilfredsstillende, idet underskuddet blev større end budgetteret. 
 
På kontorerne er der fuld aktivitet. I Thisted er det desværre endnu ikke lykkedes os at få et 
bedre placeret kontor, men der arbejdes videre med det. 
 
Klubben har deltaget i messer og By-night, afholdt vaskehalsarrangement, målrettet 
husstandsomdeling og vore faste reklamer i Nykøbing, Ø. Jølby og Hurup. Dertil kommer vor 
største tilgang til kunder – mund til øre. 
 
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen og de ansatte for samarbejdet gennem året, og til de 
ansatte for deres store indsats med at få solgt forsikringer. 
 
Efter en drøftelse af diverse emner blev beretningen godkendt. 
 
 
 
Pkt. 3: 
Herefter fremlagde kasserer Henning Vognstrup klubbens regnskab, som det fremgår af 
årsrapporten i overensstemmelse med loven. 
 
Det var desværre ikke sidste år med underskud i 2015. Dog kan vi konstatere, at det gik bedre 
for hvert kvartal i 2016. 
I regnskabet for 2016 har vi budget for 2017 med.  
 
Johnny Kristensen: halvårsregnskabet viste et minus på 900.000 kr. For alle GF-klubber viste 
regnskabet et samlet underskud på 25 mio. Derfor hævedes provisionen i sommeren 2016, 
hvilket rettede meget op på 2. halvår.  
 



Henning Vognstrup: 
Klubbens indtjening i 1. kvartal i år ligger over budget. Klubben har øget aktiviteterne, hvilket 
giver større omsætning. Dette er vi blevet pålagt, men det har betydet en mindre egenkapital.  
Vi trøster os med, at det går bedre i år. 
 
Transportordningen har givet et pænt overskud. 
 
På et spørgsmål om Autohjælpsordningen præciserede Johnny Kristensen, at klubbens ordning 
(i modsætning til de fleste forhandler-ordninger) også dækker fritrækning ved fastkørsel, 
ligesom efterspændt campingvogn og trailer også transporteres.   
 
Der blev efterlyst flere prisgrupper for campingvognsforsikring, men da der ikke er overskud, vil 
det nok ikke ske lige nu. Campingvognsforsikring er dog ved at blive gennemgået af GF’s 
aktuarer. 
 
Henning Vognstrup: Vedr. balancen: egenkapitalen er skrumpet til 4.000 kr. Vi er ikke stækket, 
har stadig penge på kontoen, men klubben skal vokse fra nu af.  
 
Johnny Kristensen: vi er meget betænkelige ved det, men da hovedkontoret tager hånd om det 
med højere provision samtidig med et stigende salg i klubben, er det den rigtige vej.  
Budget: vi har været meget forsigtige, det ser stadig yderst fornuftigt ud.  
 
Svend Aage Schytte Pedersen: porteføljen stiger. Vi er en af de bedste klubber salgsmæssigt i 
Danmark, og vi får meget ros fra hovedkontoret. 
Kunderne kan give klubben karakter i telefonen, vi får 9,1 ud af 10, så kunderne er tilfredse med 
klubben. 
Husk at anbefale GF, mund til øre. Der er i øjeblikket en gulerod: henvisning af 1 emne giver en 
måneds gratis indboforsikring. 
 
Henning Vognstrup: selskabet er meget tilfredse med hvad vi har nået. De ved, vi skal overleve. 
Vi har fået et skulderklap og håber på et lille tilskud til husleje. Vi har dog ikke kalkuleret med 
dette i budgettet. 
 
  
Regnskabet blev godkendt.  
 
 
 
Pkt. 4: 
Ingen indkomne forslag. 
 
Svend Aage Schytte Pedersen: bestyrelsen har foreslået ændring af vedtægterne.  
GF Forsikring har i selskabets opbygning slettet ”Medlemsselskabet”, derfor er det nu 
nødvendigt med ændring af klubbernes vedtægter.  
Vi har i flere år ikke valgt sekretær direkte, derfor foreslås denne formulering slettet, desuden 
ønsker klubben at indføre aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år.  
Svend Aage læste de foreslåede vedtægtsændringer op punkt for punkt. 



Breve er dyre, derfor vil vi fremover indbyde til generalforsamling på hjemmesiden. Hvis nogen 
ikke har mulighed for at se indkaldelsen der, kan man oplyse telefonnummer eller mailadresse, 
så giver klubben besked. 
 
Ændringsforslaget blev godkendt. 
 
 
 
Pkt. 5: 
Jan Thomsen: Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 100 kr. Det vil give ca. 130.000 kr. i 
kassen, det kan klubben godt bruge.  
 
 
Lars Wolf: Godkendt. 
 
 
 
Pkt. 6: 
På valg er: 
Kasserer Henning Vognstrup 

Bestyrelsesmedlem Lars Wolf 

Bestyrelsessuppleanterne Benny Madsen og Alex Klein var ikke til stede. 
 
Alle modtog genvalg og blev genvalgt. 
 
 
Pkt. 7: 
Revisor Mogens Tidemand Larsen blev genvalgt. 
Revisorsuppleant Hans Ulrich Sørensen blev genvalgt. 
 
Pkt.8: 
Eventuelt.  
 
Kaj Nielsen roser personalet, man får altid en fantastisk og venlig betjening. 
 
På spørgsmålet om konkurrencesituationen på privatforsikringer svarede Johnny Kristensen: 
der er hård konkurrence på markedet, heldigvis er GF blevet gode til at lave nye gode 
produkter.  
Til sommer får vi nye erhvervsforsikringer med langt de fleste erhverv, hvilket vil give os et løft, 
vi kan bruge.  
Desuden har vi et godt samarbejde med Ældresagen i Thisted, bl.a. med et arrangement 2. maj 
om el-cykler. Det er gratis, alle er velkomne - også uden medlemskab af Ældresagen.  
 
Lars Wolf opfordrer til ”Kunde skaf kunde”, tjek også egne forsikringer ved ændringer i 
livssituation. 
 



Johnny Kristensen: GF ændrer snart sit slogan fra ”det gode selskab” til ”overskud til hinanden”, 
hvilket hentyder til både det økonomiske overskud - og overskud til at hjælpe kunden på 
kontoret.  
 
Lars Wolf gav ordet til Jan Thomsen for en afsluttende kommentar: 
På grund af travlhed på mit arbejde har jeg valgt at trække mig fra formandsposten, som på det 
seneste har budt på flere møder end tidligere. Bestyrelsen har spurgt Svend Aage, om han vil 
tage en tørn igen, hvilket Svend Aage har accepteret for en 2-3 år. 
 
Herefter takkede Jan for deltagelsen i generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.40. 
 
Referent: Lisbeth Kristensen 
GF Thy og Mors. 
Udsendt til bestyrelsen 11.4.2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________        _____________________       _____________________    
        Jan Thomsen                          Henning Vognstrup                  Sv. Aage Schytte  
 
 
 
 
_____________________        _____________________    
           Lars Wolf                                 Morten Skjøth 
 
 


