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Generalforsamling hos GF Lolland-Falster på restaurant Sukkertoppen, Nykøbingvej 76, 4990 
Sakskøbing, den 10. maj 2016 kl.19.00. 
 
Der deltog 97 i årets generalforsamling, heraf 75 stemmeberettigede. 
 
Referat 
 

1. Valg af dirigent 
Formand Ove Christiansen bød velkommen på bestyrelsens vegne og foreslog valg af dirigent, 
Jørgen Kristoffersen, GF Vestsjælland.. Forsamlingen godkendte valget.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.  
 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Ser vi tilbage på 2015, har det været et rigtigt spændende og udfordrende år.  
 
Forventningerne til året var fra bestyrelsens side sat rigtig højt, idet vi fra årets start var fuldt bemandet, og 
havde en forventning om at vores samarbejdspartnere, Jyske Bank, Ældresagen og Automester nu også var 
helt på plads med at kunne levere emnehenvisninger til os. 
 
Ældresagen har leveret bedre end forventet, mens det har knebet lidt med henvisningerne fra Jyske Bank og 
især fra Automester. 
Det ser dog nu ud til at samarbejdet med Jyske Bank er ved at fungere som forventet. 
Samarbejdet med Automester viste sig ikke at fungere, så nu er aftalen ophørt på landsplan. 
 
Midt på året valgte en af vore gode medarbejdere, Peter Kamper, at opsige sin stilling, og søge nye 
udfordringer i andet forsikringsselskab. 
Vi ønsker Peter ”god vind” fremover. 
 
Denne stilling er nu blevet genbesat pr. 1. januar 2016 med assurandør Mark Daugbjerg, så velkommen til 
Mark, vi glæder os til samarbejdet med dig 
 
Bestyrelsen har således måttet nedjustere forventningerne til 2015 et par gange, men trods det er det 
lykkedes at opfylde salgsbudgettet i forhold til GF Forsikring med 104 %. 
Dette har kun kunnet lade sig gøre i kraft af en super flot indsats fra personalets side, så stor tak til jer fra 
bestyrelsens. 
 
Udviklingen i antallet af forsikringer har været rigtig flot i 2015. 
Antallet af BILFORSIKRINGER er i årets løb steget til 3.620, hvilket er en stigning på 11,45 %. 
Antallet af ØVRIGE FORSIKRINGER er steget til 10.143 policer, hvilket er en stigning på 12,95 %. 
Den årlige præmieindtægt udgjorde ved årets udgang kr. 37.523.379,- , som er en stigning på 13,78 %. 
 
Bilskaderegnskabet sluttede med en tilbagebetaling på 10 % efter hensættelse af 114 tusinde kr. til 
bilskadereserven – alt i alt et tilfredsstillende resultat (vis planche 1: Bilskaderegnskab). 
Bilskadereserven udgør efter dette års henlæggelser ca. 1.420.000 kr., hvilket er meget tæt på bestyrelsens 
målsætning om en skadereserve på 10 % af årspræmien. 
 
Det er for øvrigt sidste gang vi oplever overskuddet tilbagebetalt på denne måde. 
 
Fra skadeåret 2016 er overskudsdelingen ændret til at omfatte alle forsikringer, og evt. overskud vil i stedet 
for en direkte udbetaling, blive fratrukket næste års præmiebetaling. 
Overskuddet på Bilforsikringer vil stadig blive opgjort klubvis, så næste gang vi forhåbentlig får penge tilbage 
på bilforsikringen vil blive pr. 1. januar 2017, når opkrævningen for 2017 kommer. 
 
Eventuelt overskud på alle øvrige forsikringer opgøres på landsplan, og vil komme jer til gode efterhånden 
som forsikringer har hovedforfald i løbet af 2017. 
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Efter min opfattelse er det en rigtig positiv ændring der er blevet besluttet, så jeg håber i vil tage godt imod 
den.  
 
Klubbens årsregnskab, som vi lidt senere gennemgår, sluttede med et overskud på kr. 64.000,-, hvilket 
bestyrelsen under henvisning til de udfordringer der har været i årets løb, finder helt tilfredsstillende 
 
Forventninger til 2016 
 
I slutningen af 2015 fik vi kontakt til bestyrelsen i GF Bornholm, der ønskede at fusionere med en anden 
klub. 
Efter afholdelse af et par møder, har Bestyrelsen i GF Bornholm og GF Lolland-Falster besluttet at søge 
gennemføre en fusion mellem de to foreninger med virkning fra 1. januar 2016 med GF Lolland-Falster, som 
den fortsættende klub.  
 
Med den øgede konkurrence på forsikringsmarkedet bliver det stadig vanskeligere for små forsikringsklubber 
både at kunne tilbyde en høj tilbagebetalingsprocent til medlemmerne og et fortsat højt serviceniveau. GF 
Bornholm har en sårbar størrelse og er ikke længere stor nok til at kunne fortsætte uforandret set i forhold til 
de vækstmål, som klubben stilles overfor. 
 
GF Lolland-Falster og GF Bornholm har i løbet af de senere år haft et tæt samarbejde og sparring omkring 
flere initiativer, og det har derfor været naturligt for GF Bornholm at gå i dialog med GF Lolland-Falster om at 
finde en samarbejdsform, som yderligere forstærker klubbernes muligheder for vækst og fortsat høj kvalitet i 
medlemsbetjeningen. Drøftelserne har ført til, at bestyrelserne finder, at den bedste løsning vil være at 
fusionere. 
 
Ved fusionen bliver GF Lolland-Falster den fortsættende forening og der oprettes et binavn – GF Bornholm. 
Dette sker for at sikre tilknytningen til Bornholm, hvor det lokale kontor i Rønne bevares. Medlemmerne vil 
dermed fortsat kunne møde op og blive betjent fra den samme adresse. Derudover sikres repræsentation i 
bestyrelsen for GF Lolland-Falster i en nærmere fastsat periode. Dette sker for at sikre tilknytningen til 
Bornholm, og dermed en indsigt i hvad der rør sig på Bornholm. 
 
GF Bornholm har på deres generalforsamling den 26. april 2016 godkendt fusionen, og vi skal senere på 
vores dagsorden tage stilling til de vedtægtsændringer der er nødvendige for at fusionen kan komme 
endeligt på plads. 
 
Jeg vil lige gennemgå lidt facts om GF Bornholm (Planche 2) 
 
Vi tror fusionen på sigt giver begge områder et løft, og gør klubben mere robust til at klare fremtidens 
udfordringer.. 
Så bestyrelsens fokus i 2016 vil i høj grad blive at få fusionen endelig på plads, samt at sikre at de samlede 
vækstmål opnås. 
Klubbens økonomi vil ligeledes konstant være i fokus, da en kraftig vækststrategi kan give udfordringer for 
økonomien. 
Heldigvis har GF Forsikring en Vækstfond som kan understøtte klubber der satser på at skabe vækst, og 
Vækstfonden har bevilget GF Lolland-Falster en underskudsgaranti på kr. 450.000,- i 2016.  
 
Som seneste nyt, får GF Lolland-Falster også tegningsretten af forsikringer på Møn og Bogø fra 1. juli 2016. 
Det sker i forbindelse med en større omrokering af tegningsområderne i Østdanmark, som følge af at GF 
Nordsjælland har måttet opgive at fortsætte som selvstændig klub. 
 
I 2016 sker der på landsplan rigtig mange fusioner, og jeg tror bestemt ikke vi har set de sidste fusioner hvad 
enten vi synes om det eller ej. 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelseskollegerne for en særdeles konstruktiv og engageret indsats på vores møder. 
Det har ind imellem været store og svære beslutninger vi har skulle træffe, men alle udviser altid stort 
engagement for klubbens ve og vel, så tak for det. 
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Endnu en tak til personalet – vi ved som sagt at i knokler en hvis legemsdel ud af bukserne for at nå 
klubbens tegningsmål, og ikke mindst for at servicere medlemmerne på fremragende vis. 
 
Også en stor tak til jer medlemmer for jeres flotte fremmøde til årets generalforsamling.  
Det bekræfter os i, at demokratiet stadig fungerer i GF Lolland-Falster. 
 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens debat. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger 
 

 
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget 
 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
a) Dirigenten motiverede forslag om fusion. Erhvervsstyrelsen har d. 24. februar 2016 

offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen vedrørende den påtænkte fusion mellem GF 
Lolland-Falster og GF Bornholm. Samtidig med er den positive kreditorerklæring ligeledes 
offentliggjort.  

 
Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse. 

 
Følgende dokumenter er blevet fremlagt forud for generalforsamlingen:  
- Fusionsplan 
- Fusionsredegørelse 
- Kreditorerklæring 

 
Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før 
generalforsamlingen på foreningens hjemmeside samt ved personlig henvendelse til 
foreningen.  

 
Vedtægtsændringerne, som fremgår af fusionsplanen blev gennemgået og uddybet.  

 
Det blev besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den offentliggjorte 
fusionsplan. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 

b) Dirigenten præsenterede forslaget om ændring af vedtægternes § 8. Ændringen består i at 
det fremover skal være muligt at indkalde til generalforsamling via flere forskellige medier 
(alm. brevpost, klubbens hjemmeside, e-boks. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
c) Bestyrelsen indstiller at bestyrelseshonoraret inkl. formandshonorar på kr. 45.000,- 

fastsættes til kr. 80.000,- i 2016/2017. Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2017 blev fastsat uændret til kr. 150,- pr. bil, hvilket blev 
enstemmigt godkendt 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 
GF Bornholm har udpeget følgende medlem for en 2-årig periode: 

- Søren Alexandersen 
 
Derudover er følgende på valg  

- Benny Rasmussen,  
- Carsten Raahauge og  
- Morten Jensen.  

Alle blev enstemmigt genvalgt 
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Derudover er følgende suppleant på valg 
- Peter Henningsen 

Peter Henningsen blev enstemmigt genvalgt 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Registreret revisor Jan Olsen, Pro Revision, og kritisk revisor Erik 
Nielsen, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

 
8. Eventuelt 

Hans Erik Christiansen, Holeby, gjorde opmærksom på de favorable tilbud Falck i 
øjeblikket kom med, så bestyrelsen skulle være opmærksom på, at vores aftale med SOS Dansk 
Autohjælp ikke blev for dyr. 
Ove Christiansen takkede forsamlingen for det flotte fremmøde, og den konstruktive opbakning til 
bestyrelsen. 
Rettede også en stor tak til Jørgen Kristoffersen for en god og sikker gennemførelse af årets 
generalforsamling. 
 
 
 

             Jørgen Kristoffersen   Jane Rasmussen 
Dirigent    Referent 

 

 


