
Bestyrelsens beretning 2022 

Antal medlemmer og portefølje. 
For antallet af bilpolicer er vi vant til at præsentere meget høje væksttal, i 2021 vækstede vi f. eks. med 

1633 stk. I 2022 er der kun kommet 30 ekstra bilpolicer på bogen. Vi tænker at mange vælger bil nr. 2 fra, 

samt at der p.g.a. varslede afgiftsstigninger blev indregistreret rigtig mage biler i december 2021.  

Den 31/12-22 var der forsikret 11.841 biler i klubben, mens medlemsantallet voksede med 174 i 

nettotilgang og vi endte året på 16.588 medlemmer i klubben. 

Hvis vi kikker på porteføljen, har vi de seneste år også oplevet god fremgang. I 2019 nåede vi 100 mio. kr., 

pr. 1/1-23 var der næsten lagt 50 mio. kr. på til 149,6 mio. kr. i samlet forsikringspræmie i klubben. 

 

Medarbejdere, ledelse og bestyrelse arbejder hver dag på at denne udvikling fortsætter. 
 

Alle kan være medlem i GF Horsens - ikke kun bilister 
Før 2021 var en bilpolice ensbetydende med et medlemskab af klubben, vi har udvidet medlemsbegrebet, 
så alle GF forsikrede har de samme muligheder for at deltage i generalforsamlingen. 
 
Som medlem bliver man via sin egen forsikringsklub medejer af GF Forsikring A/S. Vi er et selskab der 
arbejder i medlemmernes interesser. Et godt eksempel er vores prispolitik, hvor GF godt nok har indekseret 
priserne pr.1/1-23, men ikke varslet prisstigninger som det ellers kan være sket i andre selskaber.  
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Salget 2022 
Bestyrelsen ønsker vækst i både medlemsantal og portefølge. Vækst øger klubbens indflydelse overfor 
Selskabet, derudover financierer væksten grundlaget for de tiltag vi ønsker at gøre i klubben. 
 
I 2022 præsterede vi et fint salg på 28,6 mio. kr. Det er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til året før. 
Klubben jagter stadig salgstallet fra 2020, hvor vi solgte for 32,2 mio.  
 
I marts 2021 opsagde Jyske Bank samarbejdet med GF Forsikring, et samarbejde der gav klubben ca. 5 mio. 
kr. salg - og det trækker stadig lange skygger ind i 2022. Derudover er vi også udfordret af Robinson listen, 

der væsentligt begrænser aktiviteten. 
 
Bestyrelsen har hævet markedsføringsbudgettet og klubben har indgået 3. partsaftale med 
markedsføringsfirmaet Air View for bedre synlighed på Facebook og ved forskellige events. 
 
Organisatorisk har vi udnævnt 2 teamledere, der forhåbentligt kan facilitere øget salg i 2023.  
 

Tilbagebetalingsprocenten for bilforsikring 
Vi kan fortsat glæde os over meget fine tilbagebetalingsprocenter, hvor "tilbagebetalingen" fratrækkes i 

forskudspræmien. På baggrund af et rigtigt godt år, kan vi fratrække 14,57% på bilpræmien for 2023. 

Skadesreserven for biler er pr 31/12-22 18,3 mio. kr. 

Yderligere har GF Forsikring fra 1.1.2017 indført overskudsdeling på alle øvrige forsikringer. I 2022 

fratrækkes 4 % på øvrige forsikringspræmier.  

Kontor i Skanderborg og ny adresse i Silkeborg 
I 2019 flyttede vi til bedre lokaler i Silkeborg og etablerede nyt kontor i Skanderborg.  

Markedsandele Bil 2018 2021 2022 

8600 Silkeborg 7,2 % 8,7 % 12,5 % 

8660 Skanderborg 3,6 % 5,3 % 9,1 % 

8700 Horsens 8,5 % 9,7 % 12,1 % 

 

Efter kontoretableringen er markedsandelen næsten tredoblet i Skanderborg. Byen har taget meget vel 

imod det nye kontor på toppen af Bloms. 

I Silkeborg oplever vi god vækst på kontoret i Borgergade. Klubben har været repræsenteret i Silkeborg i 

mange år, men efter adressen er flyttet til Borgergade, med de fine parkeringsforhold, er der rigtigt 

kommet fart på væksten. 



I Horsens har vi satset på de mange tilflyttere der kommer til byen. Markedsandelen er steget støt i en by 

der i øvrigt vækster rigtig hurtigt. 

Bestyrelsen følger udviklingen i de 3 byer. Vi er tilfredse med udviklingen, der er i tråd med den langsigtede 

vækststrategi. 

Medlemsfordele "Mit GF" på hjemmesiden 
Det er blevet nemmere at benytte ”Mit GF” på klubbens hjemmeside, og der logges ind via NemId. 
Her er det let at få overblik over familiens forsikringer, betalinger, skader og meget mere. Det er yderligere 
blevet udbygget med, at der også sendes breve via Mit GF, hvilket kan spare penge til udsendelser i 
e-boks. Vi opfordrer til at du jævnligt besøger "mit GF" for at se nye medlemstilbud. 
 
Husk at tilmelde dig på Nyhedsbrevet på mit GF. 
 
Vi vil gerne fremhæve Oil! Tank and go, hvor du nu får 20 øre rabat på standerprisen. 

Årets resultat 
Trods tab på investeringer og store afskrivninger endte årets resultat med et overskud på 150.000 kr. 

Bestyrelsen finder resultatet for 2022 tilfredsstillende. 

Bestyrelsen fastholder vækststrategien.  

GF på landsplan. 
Portefølgen er vokset til lige knap 3 mia. kr. for 2022. Året bar præg af et direktørskifte, hvor det nye 

ledelsesteam lige skal analysere organisationen, inden nye tiltag kan sættes i værk. 

Årets resultat er ikke kendt i skrivende stund, men grundet investeringstab ender det nok på et underskud 

omkring 380 mio. kr. 

Klubbens personale 
Med udnævnelse af 2 teamleder i vores lille organisation er der allerede sket mange ændringer i hverdagen 

for personalet. I har taget godt imod organisationsændringen der betyder at klubben står stærkere til at 

imødekomme fremtidens udfordringer.  

At i yder god service overfor medlemmerne har vi modtaget mange tilbagemeldinger på, derudover ligger 

GF også rigtigt godt på Trustpilot. 

Bestyrelsen vil gerne takke ledelse og medarbejdere for den daglige indsats for klubben. 


