
Referat fra medlemsmøde på Bornholm d. 1. nov. 2018 i Åkirkeby-Hallerne 

 

 

 

Formand Ove Christiansen startede med at byde velkommen, og udtrykte begejstring over det flotte 

fremmøde på ca. 150 personer. Fra bestyrelsen deltog Ove Christiansen (OC), Carsten Raahauge (CR), Søren 

Alexandersen (SA), Benny Rasmussen (BR) og Morten Jensen (MJ). 

Fra Rønne-kontoret deltog Kim Thorsen (KT) og Jesper Kofoed (JK) 

 

 

Aftenens program blev forelagt, og herefter startede spisningen af Stegt Flæsk. 

Efter spisningen kl. 19.15 var det igen OC som indledte mødet med at præsentere billeder af 

medarbejderne på kontoret i Sakskøbing og Rønne, ligeledes blev bestyrelsen præsenteret. 

 

OC gennemgik herefter Budget for 2018, dels tallene efter 3. kvt. og det forventede for hele 2018, som han 

med stor tilfredshed kunne oplyse et forventet overskud på ca. 1 mill. kr. for året 2018. 

Budgettallene for 2019 og 2020 blev også gennemgået i hovedtal, hvor der ligeledes er budgetteret med 

pæne overskud, som for 2019 forventes på ca. 750.000 kr. og 2020 med ca. 680.000 kr. 

 

Et medlem fra tilhørerne bemærkede at personale omk. viste en større stigning fra 2018 til 2019, og 

spørgsmålet var om det udelukkende skyldes lønstigninger, hertil kunne OC oplyse at det hovedsalig var  

p.g.a. nyansættelser både i Sakskøbing og nu også på Bornholm. 

 

Nu var det MJ, der fik ordet vedr. klubbens udvikling, der blev vist som et søjlediagram med den samlede 

portefølje udvikling fra 1.1.2016, hvor klubben havde en portefølje på ca. 37,5 mill. Kr. efter fusionen med 

GF Bornholm fra starten af 2016 og til 30.9.2017 steg porteføljen til ca. 55,3 mill., hvilket svarer til 47%, 

herefter frem til 30.9.2018 har vi 65,6 mill. som svarer til en stigning på 19%,  så alt i alt kunne MJ 

konstatere en flot fremgang efter fusionen med GF Bornholm/GF Lolland-Falster & Møn. 

  

Herefter gennemgik MJ de enkelte tal for de vigtigste forsikringer tegnet på Bornholm, Bilforsikringer var 

der 845 af pr. 1.1. 2016 og var nu steget til 1130 pr. 30.9.2018, hvilket svarer til en flot fremgang på ca. 15% 

på de knapt 3 år.  

Indboforsikringerne viste ligeledes en flot stigning i samme periode fra 644 til 881. 

Husforsikringerne havde også en stor stigning fra 419 til 654.  

Ulykkes forsikringerne viste også pæn fremgang fra 492 til 658 i samme periode 1.1.16 til 30.9.18 

 

Forventninger til fremtiden på Bornholm kunne MJ oplyse at bestyrelsen forventer en samlet vækst på ca. 

15% i 2019, som underbygges af de gode resultater som vi hidtil har set, samt forventningerne til en 

gruppeaftale som er indgået med Bornholm Regions Kommune fra 3.9.2018, også et godt samarbejde med 

ældresagen og Matas er et godt grundlag for den fremtidige vækst, og sidst men ikke mindst vores 

ansættelse af en ny medarbejder på kontoret i Rønne Maria Kosiara som starter d. 1.12.2018, Maria blev 

herefter præsenteret. 

 

 

 



Herefter var der flere spørgsmål fra tilhørerne, et gik på om der var rabat til nye kunder, hertil kunne MJ 

oplyse at vi har nogle skarpe priser til Bornholmerne, og det var netop besluttet at give 10% tilbagebetaling 

på bilforsikringerne, som var udløst af skadesregnskabet for 2018, samt en forventning om 4 – 5 % 

tilbagebetaling på øvrige forsikringer. 

 

En anden tilhører kunne ikke forstå hvorfor Bornholm ikke er med i klubbens primære navn, hvilket OC 

kunne give en forklaring om at det rent juridisk var nødvendigt som det nu var sammensat, således at man 

særskilt kunne markedsføre hvert område for sig, det samme var på hjemmesider m.m. 

 

En opfordring fra en anden, gik på at oversigtskort for klubplaceringer ikke havde Bornholm med i samme 

skærmbillede, hvilket han mente burde kunne lade sig gøre, MJ ville også kigge på dette. 

 

Generelt var Bornholmerne meget opmærksomme på deres tilstedeværelse i div. markedsføringsmaterialer 

 

Næste punkt var valg af kandidat til bestyrelsen for GF Lolland Falster & Møn, og her havde en af tilhørerne 

den kommentar, at Bornholm manglede i teksten på denne slide, hvilket OC og MJ lovede at ændre til 

næste års medlemsmøde. 

 

OC fortalte kort om vores nuværende bestyrelsesmedlem fra Bornholm Søren Alexandersen, og kunne 

oplyse at vi havde haft et godt og konstruktivt samarbejde med Søren, og han havde altid varetaget 

Bornholms interesser med største omhu, hvorfor den øvrige bestyrelse kunne pege på Søren til genvalg. 

Søren fik herefter ordet og kunne bekræfte det gode samarbejde i bestyrelsen, og oplyste samtidig at der 

havde været 13 møder, hvoraf han havde deltaget i de 11 af dem, fortrinsvis i Sakskøbing og Odense, 

hvilket havde betydet en del rejseaktivitet. 

OC efterlyste herefter om der var andre forslag til kandidat for bestyrelsen, da der ikke var andre som 

meldte sig, blev Søren indstillet til valg på næste års generalforsamling 2019.  

 

Et nyt spørgsmål fra en tilhører gik på at det ikke i vores vedtægter fremgik tydeligt nok at den indstillede 

kandidat fra medlemsmødet nu også var garanteret en bestyrelsespost, til dette kunne OC oplyse at vores 

vedtægter var gennemgået flere gange af jurister fra GF, og det var kun hvis det viste sig at den opstillede 

kandidat var involveret i økonomisk kriminalitet, eller andet som kunne ødelægge valgbarheden. 

Kandidaten skal ”Fit&Proper”-godkendes. 

 

Herefter var det valg af en suppleant, som det blev bemærket, at det kun var en stedfortræder for 

bestyrelsesmedlemmet på Bornholm, der var ikke meget rift om denne post, men det endte dog med at 

Lisbeth Lærke blev foreslået, og uden modkandidater blev valgt som suppleant. Lisbeth har tidligere været 

sekretær for Dansk Sygeplejeråd og bor i Rønne. 

Lisbeth forventer ikke at deltage i vores bestyrelsesmøder, men håber at få løbende information. 

 

Under eventuelt var der en tilhører som gerne ville høre hvordan man fordelte sponsor midler på Bornholm 

MJ oplyste at midlerne blev fordelt mellem Lolland Falster & Møn i forhold til antal medlemmer, således at 

Bornholms andel var sikret i forhold til medlemstal, Kim og Jesper ville blive taget med på råd om hvordan 

sponsor midler skulle fordeles på Bornholm, så man var velkommen til at tage kontakt til dem vedr. 2019. 

 

 



Et andet medlem spurgte om de forskellige slides som var vist i løbet af aftenen ville være tilgængelige for 

de fremmødte, dette kunne MJ bekræfte at de ville blive lagt på vores hjemmeside. 

 

En anden ville gerne have oplyst om hvordan skadesregnskabet for biler alene så ud for Bornholm, til dette 

måtte MJ orientere,  at det ikke umiddelbart var muligt at skille Bornholmerne ud fra det samlede 

regnskab. 

 

Det sidste spørgsmål fra tilhørerne, var om det ikke ville være muligt at kaskoforsikre og tegne vejhjælp på 

en invalideknallert ( City Slider ) på rimelige vilkår, da forsikringen p.t. var større end på hendes VW Touran, 

OC mente ikke det umiddelbart var muligt at komme med en billig forsikring på sådant et køretøj, og det 

var for øvrigt ikke noget som vi i klubben havde indflydelse på, da det var GF Odense som bestemte pris og 

dækningsomfang, men man var altid velkommen til at rette henvendelse til GF om sådanne spørgsmål. 

 

OC takkede igen for det flotte fremmøde, og lukkede herefter mødet med – ” kom godt og sikkert hjem ”. 


