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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 
 
Ad 1.  
 Birthe Meier blev enstemmigt valgt, og som dirigent kunne hun erklære generalforsamlingen 

for lovlig indvarslet. 
 
Ad 2.  
 Formand Lars Meier berettede om følgende: Orientering om 0-resultatet fra klubbens 

bilskaderegnskab af den indbetalte præmie, samlet på 130 mio. kr. for alle produkter i hele 
selskabet, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende. 

 Branchen er generelt under enormt pres og dermed også i GF Forsikring. Overskud på 40 
mio. kr. I 2018 efter skat må betragtes som tilfredsstillende og ikke mindst en Combined Ratio 
på 93,3. Selskabet er stadig meget lønsomt, da GF har en solvens på 2,6 ift. Solvens 2 
kravene, så GF Forsikringer er godt rustet til fremtiden. 

 Nye samarbejdspartnere, samt udvidelse med landbo og erhvervsforsikring. 
 GF Kronjylland har haft en fremgang på 581 policer, en vækst på 2.434.447 kr., en 

nettovækst på 8.76 % med en portefølje d.d. på 30.169.368 kr., hvilket må betragtes som 
tilfredsstillende. Denne fremgang i væksten skal fortsætte i 2019 og formanden orienterede 
om de punkter, som både klubbens- og selskabets vækstplan går ud på. 

 Klubben satser derfor ekstra på markedsføring fremadrettet, hvilket giver udfordringer på 
driftsøkonomien i 2019 og 2020 hvor der af samme grund kun budgetteres med et lille 
overskud i årene fremover. 

 Klubben overholder alle gældende regler i forsikringsbranchen, når det gælder krav om 
rådgivning, god skik og persondataforordningen. 

 Der blev orienteret om kundernes store tilfredshed med klubben og generel hele selskabet 
med bl.a. 5 stjerner på Trustpilot. 

 Selskabets nye slogan samt kundeløfter og værdigrundlag blev nøje gennemgået. 
 Assurandør Julius Thorsen og Afd. Direktør Anders Rask Pedersen blev præsenteret. 
 Der var en stor tak til både personale og bestyrelse for et godt og velfungerende samarbejde 

I hverdagen. 
 Der var enkelte spørgsmål til beretningen. 
 Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget med akklamation. 
 
 
Ad 3.  
 Forretningsfører Lars Meier fremlagde og gennemgik klubbens årsrapport, som også denne 

gang er blevet revideret af Revimidt. Årsrapporten viste et stort underskud på 1,404.614 kr.  
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efter afskrivning. Bestyrelsen havde budgetterede med et underskud i størrelsesordenen 
300.000 kr. og da underskuddet blev så stort skyldes det bl.a. udskiftning af 2 assurandører, 
som ikke performere, men også en bod fra selskabet på 539.490 kr. for rabatforbrug samt 
værdipapirforringelse på 541.964 kr. I 2019 budgetteres med et lille underskud, grundet 
klubbens vækststrategi og for at få markedsandelene højere op. Noterne blev gennemgået 
og der var enkelte spørgsmål. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med akklamation. 
 

Ad 4.  
 Der var forslag fra bestyrelsen:  
 I § 9 ændres bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmedlemmer og revisor ændres til 

regnskabskyndig person. 
 I § 12 ændres 3 medlemmer til 5 medlemmer 
 I § 15 tilføjes: Gæld skal ligeledes stiftes på betryggende måde. 
 I § 16 ændres/tilføjes: Statsautoriseret eller registreret revisor slettes og i stedet tilføjes: 

regnskabskyndig person. 
 Forslagene var motiveret og blev vedtaget uden afstemning. 
 Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
 
Ad 5.  
 Der var genvalg af bestyrelsesmedlem Lars Bo Nielsen (på valg igen 2022) 
 Der var nyvalg af Kenneth Højgaard Sommer (på valg igen 2022) 
 Der var nyvalg af Mogens Thomsen (på valg igen 2021) 
 Der var genvalg af bestyrelsessuppleant Allan Christensen (på valg igen 2020) 
 Valgene var enstemmige og med akklamation. 
 
Ad 6.  
 Der var nyvalg af revisionsselskabet Nemkontoret (på valg igen 2020) 
 Valgene var enstemmige og med akklamation. 
 
Ad 7.  
 Der var her en let debat og forskellige drøftelser. 
 Formanden takkede herefter dirigenten for sit arbejde og afsluttede med tak til de fremmødte. 
 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
 
 
Randers, den 12.04.2019  
 
 
____________                                                                                                 ____________ 
Birthe Meier                                                                                                                Lars Meier                    
Dirigent                                                                                                            Formand 
 
 
    
  
 


