
Generalforsamling i GF Lolland-Falster 
den 9. maj 2012.  
 
Der var fremmødt 72 medlemmer incl. ledsagere.  
 
Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen og 
kontorets personale.  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
Vagn Due Hansen blev valgt som dirigent. Jane Rasmussen blev 
valgt som referent, og klubbens revisorer blev valgt som 
stemmetællere.  
 
2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsesberetning 2011.  
 
Efter et par turbulente år, med især store udfordringer på IT-området, 
blev 2011 et år hvor vi igen fik normale driftstilstande, og igen kunne 
betjene såvel nuværende som nye medlemmer på tilfredsstillende 
vis.  
 
Det betød samtidig at bestyrelsen igen kunne skue mere fremadrettet, 
og opstille nye mål for klubbens udvikling i de kommende 
år. Bestyrelsen afholdt derfor et seminar i marts måned 2011, hvor 
også personalet deltog, for at fastlægge rammerne for klubbens 
udvikling i de kommende 5 år. Det var dejligt at konstatere et kæmpe 
stort engagement hos såvel bestyrelsesmedlemmer som hos 
personale, og alle havde særdeles positive forventninger til klubbens 
udvikling i de kommende år. Det mundede ud i, at vi forventede en 
positiv udvikling i antallet af policer på 3 % i 2011 og 5 % årligt i de 
efterfølgende 4 år.  
 
Vi skal dog ikke have nye medlemmer for enhver pris – det er vigtigt 
at vi stadig er meget omhyggelige med risikovurderingen, således at 
vi fortsat kan præstere et pænt overskud på bilforsikringerne, og også 
således at skadesudgifterne på øvrige forsikringer ikke løber løbsk.  
 
Bestyrelsen har samtidig været i gang med at forberede 



generationsskiftet i klubbens daglige ledelse, idet jeg selv har valgt at 
stoppe som forretningsfører af klubben.I den forbindelse blev Morten 
Jensen ansat i klubben pr. 1. januar 2011 med henblik på at han på et 
tidspunkt skulle overtage funktionen som forretningsfører. Som det vil 
være mange af jer bekendt, skete ”vagtskiftet” med udgangen af 
marts måned 2012, og begivenheden blev markeret med en 
velbesøgt reception her på Restaurant Sukkertoppen.  
Morten er nu helt klar til at overtage funktionen, og jeg er helt 
overbevist om at han vil kunne udfylde rollen til stor tilfredshed for 
såvel bestyrelse, medlemmer som over for personalet.  
 
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt deltaget i 
2 møder for klubbestyrelser arrangeret af GF Forsikring.  
 
Året i tal. 
I årets første måneder oplevede vi et fald i antallet af policer, men 
som forventet vendte udviklingen sig til det positive, således at vi ved 
årets udgang havde en samlet stigning i antallet af policer på 3,5 %.  
Ved årets udgang havde vi 2.800 bilforsikringer mod 2.792 året før, og 
antallet af øvrige forsikringer udgjorde 7.120 policer mod 6.790 året 
før.  
 
Den samlede præmieindtægt udgjorde kr. 25.301.755,- excl. 
statsafgift, mod kr. 23.535.000,- året før.  
 
Også 2011 bød på ekstremt vejr. Årets første måneder var præget af 
hård vinter med masser af sne og kulde, og sommeren 2011 blev en 
af de vådeste i mands minde med voldsomme oversvømmelser til 
følge i mange områder af landet. Det har selvfølgelig påvirket 
selskabets udgifter til især bygningsskader. GF Forsikring har derfor i 
lighed med de fleste andre forsikringsselskaber været nødsaget til at 
forhøje forsikringspræmien for en række kunder, bl.a. har alle huse 
med kælder fået en præmieforhøjelse.  
 
Til gengæld medførte den hårde vinter tilsyneladende ikke en stigning 
i skadesudgifterne på Bilforsikringerne. På grund af den konstante 
vinter lærte vi at køre forsigtigt og holde afstand til forankørende, samt 
rigtig mange fik monteret vinterdæk på bilerne, og de skader der har 
været i den forbindelse har heldigvis forholdsvis små og uden de store 
personskader.  
Vi kan derfor igen glæde os over et rigtig flot overskud på 



bilforsikringerne på kr. 2.777.826, svarende til en 
tilbagebetalingsprocent på 22,38 % - flot gået.  
 
Ny medarbejder. 
Som følge af den øgede aktivitet, fik vi behov for yderligere en 
medarbejder, så pr. 15. august 2011 ansatte vi Peter Kamper 
Hansen. Peter er 36 år, bosiddende i Nakskov, og kommer fra en 
stilling som assurandør i Nykredit. Med den nuværende bemanding, 
er kontoret særdeles velrustet til at kunne betjene såvel nuværende 
som kommende medlemmer, og klare fremtidens udfordringer.  
 
Kundetilfredshedsundersøgelse. 
GF Forsikring har på landsplan fået foretaget en 
kundetilfredshedsundersøgelse, og den viser at vi generelt har en 
meget høj tilfredshed blandt vores kunder. Lokalt kan vi glæde os 
over, at GF Lolland-Falster er den klub i landet der har de allermest 
tilfredse kunder  
 
Selskabets årsberetning.  
Undertegnede og Morten Jensen har deltaget i GF Medlemsselskabs 
generalforsamling i week-enden 27-28. april.  
 
2011 blev et godt år for medlemmerne med en samlet tilbagebetaling 
på 140 mio. kr. Årsregnskabet for selskabet sluttede med et lille 
overskud på kr. 17.1 mio. kr. efter skat. Resultatet er påvirket af et 
negativt forsikringsteknisk resultat, som primært skyldes vejrskader, 
herunder storm og skybrud. Investeringsafkastet er på 46.4 mio. kr., 
hvilket svarer til et afkast på 2 %, hvilket heller ikke findes 
tilfredsstillende. Samlet set var der et lille fald i antallet af forsikringer, 
idet antallet af policer udgjorde 642.000 ved årets udgang, mod 
650.000 policer året før.  
 
Nye samarbejdspartnere.  
GF Forsikring har en målsætning om, at vi skal kunne dække 
privatkundens forsikringsbehov fuldt ud.  
Da vi ikke selv har alle forsikringsprodukter, har vi indgået aftale om 
samarbejde med en række selskaber om de produkter vi ikke selv kan 
tilbyde. Det gælder bl.a.:  
• AP Pension: Livsforsikringer og pensionsordninger.  
• DANSIKRING: Tyveri- og brandsikring.  
• Mølholm Forsikring: Sundhedsforsikringer, der bl.a. dækker 



behandling på Privathospitaler.  
• Agria Dyreforsikring: Syge- og livsforsikringer til bl.a. hunde.  
• Dansk Boligforsikring: Ejerskifteforsikringer.  
• Ærø Søassurance: Lystbådeforsikringer.  
 
Har I behov for en af ovenstående forsikringer, skal I bare rette 
henvendelse til klubkontoret.  
 
Vi har desuden indledt samarbejde med Dansk Bilglas og 
Autoglasmesteren, når det gælder reparation af stenslag i bilruden  
 
GF Sikkerhedsdage.  
Igen i 2011 afholdt GF Forsikring sikkerhedsdage den 5.-6. november, 
og vi var igen med på Køreteknisk anlæg i Maribo. 48 medlemmer 
deltog i sikkerhedskurserne, og havde nogle rigtig sjove og lærerige 
timer takket være et par super gode instruktører.  
 
Jeg forventer at vi også i efteråret 2012 arrangerer Sikkerhedsdage, 
og vil kraftigt opfordre jer til at være opmærksomme på denne 
mulighed – det er både særdeles lærerigt og rigtig sjovt at deltage.  
 
Dansk Autohjælp.  
Det er vores indtryk at vores aftale med Dansk Autohjælp fungerer 
tilfredsstillende, og som i senere vil kunne se af regnskabet, har 
ordningen givet et pænt overskud i 2011. I øjeblikket betaler alle de 
klubber der er tilsluttet ordningen samme pris pr. bil, men fra 2013 vil 
betalingen blive fastsat efter den enkelte klubs forbrug. Det vil for 
vores vedkommende antageligt betyde en væsentlig stigning i prisen 
pr. tilsluttet medlem, idet vi kan se at vores klub har et højt forbrug af 
ordningen. Det kan meget vel skyldes at vi har mange ældre biler 
forsikret.  
 
Bestyrelsen vil i efteråret få nærmere om de forventede stigninger, og 
vi vil til den tid tage stilling til, om vi evt. skal have to 
kontingentstørrelser, afhængig af bilens alder.  
 
Aktuelle nyheder.  
GF Forsikring forsøger hele tiden at følge med udviklingen, således at 
vi altid er i stand til at tilbyde vores medlemmer tidssvarende og 
konkurrencedygtige forsikringsprodukter.Morten Jensen vil under 
eventuelt fortælle lidt om de nye muligheder vi kan tilbyde.  



 
Sluttelig vil jeg sige mine bestyrelseskolleger en stor tak for godt og 
konstruktivt samarbejde i 2011. Også et kæmpe stort tak personalet 
for en flot, flot indsats i 2011. Uden jeres store engagement og indsats 
havde vi ikke nået de flotte resultater som vi fik i 2011.  
 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens 
debat.  
 
Hans Erik Christiansen forespurgte til hvem vi anså for at være de 
største konkurrenter. Havde haft en dårlig oplevelse med Dansk 
Autohjælp.  
Morten Jensen oplyste at vi i vores område ikke havde specielle 
hårde konkurrenter – generelt var vi meget konkurrencedygtige. Ove 
C. opfordrede til at man rettede henvendelse til kontoret hvis man 
havde en uheldig oplevelse med Dansk Autohjælp, således at vi kan 
rette op på de fejl der evt. opstår. Bent Andersen have ligeledes haft 
en dårlig oplevelse med Dansk Autohjælp. Knud Petersen havde til 
gengæld haft en positiv oplevelse med Autohjælpen.  
 
Herefter blev beretningen godkendt.  
 
3. Fremlæggelse af klubregnskabet  
Ove C. gennemgik klubregnskabet.  
 
Hans Erik Christiansen forespurgte til om klubben havde spredt sin 
formue i flere pengeinstitutter, hvilket Ove C. kunne bekræfte at man 
havde.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt.  
 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer  
Bestyrelsen indstiller at bestyrelseshonoraret for perioden 01.05.2012 
– 30.04.2013 fastsættes uændret til kr. 25.000,-. Samtidig indstiller 
bestyrelsen at der ydes et formandshonorar på kr. 36.000,- årligt.  
 
Bestyrelsens forslag blev godkendt.  
 
5. Fastsættelse af klubkontingent for 2013  
Det blev godkendt at klubkontingentet fastsættes uændret til kr. 130,- i 
2013.  



 
6. Valg til klubbestyrelsen  
På valg er: Benny Rasmussen, Carsten Raahauge og Peter 
Henningsen.  
 
Der var genvalg til Benny Rasmussen og Carsten Raahauge. Morten 
Jensen blev  
indvalgt i bestyrelsen i stedet for Peter Henningsen.  
 
Valg af bestyrelsessuppleant  
Peter Henningsen blev valgt til bestyrelsessuppleant.  
 
Bestyrelsen består herefter af : Ove Christiansen, formand, Benny 
Rasmussen, næstformand, Johnny Nielsen, bestyrelsesmedlem, 
Carsten Raahauge, bestyrelsesmedlem og Morten Jensen, 
bestyrelsesmedlem.  
 
7. Valg af revisorer  
Pro Revision v/Jan Olsen, og Erik Nielsen blev genvalgt som 
revisorer.  
 
8. Eventuelt  
Der var spørgsmål om det var en årsrapport eller et regnskab der var 
fremlagt. Klubbens revisor oplyste at der var tale om et regnskab, da 
det ikke indeholdt en ledelsesberetning.  
 
Morten Jensen gav en orientering om alle de nye tilvalgsdækninger 
der nu er mulighed for at tegne i GF Forsikring.  
 
Dirigenten og formanden takkede herefter af for en god og konstruktiv 
debat under generalforsamlingen.  
 
Ove Christiansen                 Jane Rasmussen  
Formand                                Referent  

 

 


