
GF Hovedstaden beretning på generalforsamlingen 10.04.2018 
 

Som formand er jeg glad for at kunne fremlægge bestyrelsens beretning.  

 

2017 har været et meget aktivt år for GF Hovedstaden. 

 

Med købet af nye områder omfattende kommuner langs Køge Bugt, Frederiksberg og indre by m.m. har be-

styrelsen set sig om efter nye kontorlokaler - ud over dem, vi har på Præstefælledvej. Her er valget faldet 

på Vallensbæk Stationstorv, idet stedet ligger centralt med god tilgængelighed via vejnettet og jernbane 

m.v. samt udbud af ledige lokaler. Jeg har været stærkt involveret i forhandling om vilkår for en lejekon-

trakt, som til sidst kunne underskrives med bistand fra vor advokat efter at vi var blevet enig om den må-

nedlige leje m.v. 

 

Efter forskellige tilretninger og installering af møblement og udstyr kunne kontoret slå dørene op d. 29. juni 

i forbindelse med en stor reception. GF-kontoret er efterhånden blevet kendt i lokalsamfundet og pænt be-

søgt, især efter at folk vendte hjem fra sommerferie.  

 

GF Hovedstaden har nu 13 medarbejdere, der alle gør en stor indsats som har bidraget til overskud på 

driftsbudgettet. Dette er bestyrelsen stolt over at kunne præsentere, ikke mindst på baggrund af, at der har 

været afholdt udgifter til etablering af det nye kontor samt udgifter til køb af det nye tegningsområde. Nær-

mere omtale følger under dagsordenens punkt 4. 

 

Som noget nyt har GF lanceret erhvervsforsikringer for mindre erhvervsdrivende, som tilbydes forsikringer 

til en konkurrencedygtig præmier. Der skal her lyde en opfordring til jer medlemmer om at udbrede denne 

nyhed til mindre firmaer, I kender eller måtte komme i kontakt med. Vi er især interesserede i håndværks-

firmaer med op til 20 ansatte.  

 

Det er GF’s strategi, at digitale løsninger skal fremmes, herunder muligheden for selvbetjening via hjemme-

siden. GF ønsker dog samtidig at stå for nærhed og personlig betjening for de, som ønsker det, og derfor 

bliver vi ved med at have kontorer i lokalområdet.  

I 2017 var vores salgsbudget 21.000.000 kr. og vi opnåede et salg på over  24.mio. kroner (24.760.009.kr.) 

og havde en budgetopnåelse på 118%. Bestyrelsen er meget stolt af resultatet.  

Vores salg, budgetopnåelse og vækst i porteføljen bringer os op som en af de bedst præsterende klubber i 

GF.  Det er målet for GF, at klubbernes salg skal øges, så man samlet når en portefølje på 2 mia. kr. i 2020. 

GF Hovedstaden bidrager med den store salgsindsats positivt til at målet for 2020 kan nås.  

Den positive udvikling skyldes ikke mindst, at kontorets personale gør en virkelig effektiv indsats; alle har 

således nået over det forventede salg. 

2016 var et godt år der kom et overskud på 442.468.00kr  

Men i 2017 har vi det største overskud på 1.917.833 kr.  

Det bedste resultat NOGENSINDE i GF HOVEDSTADENS historie, og det er vel og mærke i et år hvor vi både 

har betalt for det nye område samt indrettet nyt kontor.  

En meget stor tak til Personalet.  

 



For at klare det større budget i 2018 og betjening af alle jer eksisterende medlemmer, er der blevet ansat 2 

nye medarbejdere. 

Klubben samarbejder med Jyske Bank, som henviser kunder til GF. Endvidere samarbejder vi med Ældresa-

gen og Diabetesforeningen, hvor det via forskellige arrangementer er lykkes at få en stor kontaktflade til 

nye kunder. 

Trivselsmålinger, gennemført for GF’s medarbejdere, viser høj score for klubben hvilket viser, at personalet 

trives godt og er glade for deres arbejde. 

Atter i år har vi kunnet tilbagebetale overskud på både bilforsikringer og de øvrige forsikringer. GF Hoved-

staden tilbagebetalte 10% på bilforsikringerne og på landsplan er der udbetalt 4% på de øvrige forsikringer.  

GF er ejet af kunderne, og som I alle ved, så skal vi ikke tjene penge til aktionærer. Vores holdning er derfor 

klar: Forsikringer skal ikke koste mere end højest nødvendigt, og får vi overskud, så får I del i overskuddet. 

Overskudsdeling er med andre ord jeres sikkerhed for, at I som kunder og i sidste ende medejere ikke beta-

ler for meget. Som i kan se i 2018 blev overskuddet trukket fra i jeres pris for det kommende års forsikring. 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder, formanden har deltaget i formandsmøder og kursus m.v. Derud-

over deltog formanden og medlemmer af bestyrelsen i selskabets generalforsamling sidst i april i Odense 

og i den ekstraordinære generalforsamling d. 1. december i Nyborg. 

På selskabets ordinære generalforsamling blev Kim Pedersen valgt ind i hovedbestyrelsen. 

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017.  

Og til personalet vil jeg sige en stor tak det kan ikke siges for tit uden jer kunne jeg ikke stå her og frem-

lægge et fantastik regnskab 

Tusinde tak. 

Til slut skal lyde en opfordring til medlemmerne om at sprede kendskabet til GF – overskud til hinanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


