
Referat fra Medlemsmøde i GF Bornholm den 4. november 2019. 

Der var tilmeldt ca. 160 personer til Medlemsmødet. 

Program: 

1. Velkomst og præsentation af medarbejdere og bestyrelse. 
Morten Jensen bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. 
M.J. gennemgik herefter aftenens program. 
Der var herefter præsentation af bestyrelsen og medarbejderne på kontorerne i Rønne, 
Sakskøbing. 
 

2. Middag – en god gang ”Stegt flæsk med persillesovs”. 
 

3. Status på økonomi 
Benny Rasmussen gennemgik status på klubbens økonomi for de første 9 måneder af 2019. 
Der forventes et overskud på ca. kr. 500.000,- for 2019 (se powerpoint). 
 
Morten Jensen gennemgik herefter budgettet for 2020 og 2021. 
I 2020 forventes et driftsoverskud på ca. kr. 461.000,- 2020 og ca. kr. 907.000,- i 2021 
(se powerpoint). 
 

4. Status på klubbens udvikling, herunder udviklingen på Bornholm. 
Morten Jensen orienterede om klubbens udvikling i perioden 2016 – 2019. 
Der har været en rigtig flot vækst i klubben på ca. 16 – 20 % årligt, hvilket ligger langt over 
væksten i branchen generelt. (se powerpoint) 
Ser vi alene på udviklingen på Bornholm i samme periode på Bornholm alene, har der ligeledes 
været en flot vækst 15 – 19 % årligt (se powerpoint). 
 

5. Forventninger til fremtiden. 
Morten Jensen fortalte om åbning af yderligere kontor i Nykøbing F, således at klubben nu har 3 
afdelingskontorer. 
Bestyrelsen satser på en fortsat udvikling og vækst i 2020 og 2021 på hhv. 12% og 10 % i GF 
Lolland-Falster, Møn og Bornholm. 
Der er indgået gruppeaftale med Bornholms Regionskommune. 
Der er samarbejde med ÆldreSagen, Matas og senest med Brobizz. Der forventes yderligere 
aftaler de kommende år. 
 
Til slut blev der budt velkommen til ny medarbejder på Bornholm, Bjørn. Bjørn starter på 
Bornholm 1. december 2019.  
 
Et medlem gjorde opmærksom på at det i nogle situationer kan være dyrere at anvende Brobizz. 
  

6. Præsentation af lokalt medlem af bestyrelsen for GF Lolland-Falster, Møn og Bornholm. 

Søren Alexandersen  fortalte lidt om sit arbejde i bestyrelsen og hvad dette indebærer, herunder 
hvor mange møder han ind til nu har deltaget i. 



 

7. Eventuelt. 

Der var spørgsmål fra salen om forventningerne tilbagebetalingen for 2019.  

Morten Jensen kunne oplyse at tilbagebetalingen på Bilforsikringen bliver 13 %. 

Der var spørgsmål om tegning af bilforsikring til ens børn. 

Generelt stor tilfredshed med Medlemsmødet. 

Der blev derefter trukket lod om præmier til dem der havde afleveret flyers med ”Kunde-Skaf-
Kunde”. Der ud over kan der opnås helt op til 6. måneders rabat på Indboforsikringen.. 

Der blev spurgt ind til muligheden for at tegne Ulykkesforsikring når man er fyldt 75 år, hvilket 
blev bekræftet. Der er ingen aldersbegrænsning men forskellige regler for dækning. Ring til 
kontoret for at få oplyst dine konkrete muligheder. 

Morten takkede til slut for et rigtig godt og det store fremmøde. 


