
Bestyrelsens beretning hos GF 
Hovedstaden 
 

GF Hovedstadens beretning på generalforsamlingen 13.04.2016 
 

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

 

2015 har været et travlt år for GF Hovedstaden. 

 

I 2015 opnåede vi et salg på lidt over 16 mio. kroner (16.201.478 kr.) og 

havde en budgetopnåelse på 101%. Bestyrelsen er meget stolt af resultatet, 

især da tre medarbejdere har været på barselsorlov en del af året, og vi har 

også i løbet af året måtte sige farvel til en medarbejder.  

 

Vi opnåede en vækst i porteføljen på 12%.  

 

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 2018. GF Hovedstaden 

bidrager med den store salgsindsats positivt til at målet for 2018 kan nås.  

 

Den positive udvikling skyldes ikke mindst, at kontorets personale gør en 

virkelig effektiv indsats; alle har således nået det forventede salg ifølge 

budgettet. 

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til personalet for en virkelig flot indsats i 

2015.  

 

I 2015 har vi hjulpet to andre klubber på Sjælland ved at vores 

forretningsfører har været lånt ud til dem og har haft den daglige ledelse i de 

to klubber samtidig med ledelsen af vores egen klub. Med-arbejderne på 

kontoret har også hjulpet i de to klubber ved at hjælpe med servicering af 

nuværende kunder og salg af forsikringer til nye kunder i de to klubber.  

 

Overskuddet på bilforsikringer var i 2015 på 11,49%. Bestyrelsen har valgt at 

udbetale 12% af for-skudspræmien til medlemmerne, idet klubbens 

skadesreserver er tilstrækkelige til at kunne bære denne udgift. Pengene er 

overført til medlemmernes nemkonti den 11. marts 2016. Fremover vil der 

være overskudsdeling på alle forsikringer og ikke kun på bilforsikringer.  



 

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 betaler for meget. Fra 2017 bliver overskuddet 

trukket fra i jeres pris for det kommende års forsikring.  

 

Bestyrelsen har i løbet af 2015 ført forhandlinger med GF Luftfart om fusion 

pr. 01.01.16. GF Luftfart vedtog på deres generalforsamling fusionen, og nu 

mangler vi bare, at vores generalforsamling i dag godkender fusionen. Jeg vil 

fortælle mere omkring fusionen under punkt 4. Siden 2014 har vi haft en 

samarbejdsaftale med GF Luftfart, og fusionsaftalen blev underskrevet af de 

to bestyrelser i januar 2016.  

I løbet af året har bestyrelsen holdt 10 bestyrelsesmøder. Formanden og 

næstformanden har deltaget i formandsmøder samt selskabets 

generalforsamling i slutningen af april. 

 

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2015.  

 

 

 

 

 

 


