
Bestyrelsens beretning 2021 

Fremgang, trods pandemien og tab af partneraftalen med Jyske Bank. 
Den 11/3-2020 lukkede statsministeren for samfundet og i marts 2021 opsagde Jyske Bank samarbejdet 

med GF Forsikring.   

På trods af pandemi og kraftig nedgang i aktiviteten  er det lykkedes klubben at komme rigtig godt gennem 

2021. 

Bilpolicer og portefølje  – stor fremgang 
2021 har igen været et år med meget stor fremgang. Antallet af bilpolicer voksede med 1633 stk. Den 

31/12-21 var 12.533 biler forsikret i vores GF klub. 

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

pr. 1/1-22 var der 140,6 mio. kr. forsikringspræmie i klubben. 

 

Medarbejdere, ledelse og bestyrelse arbejder hver dag på at denne stabile 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 lokale tilknytning, med kontor tæt på dig. 
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Vi holder priserne på lavest muligt niveau og medlemmerne deler sågar overskuddet på 
forsikringsforretningen med hinanden. 
 
I forbindelse med udvidelsen af medlemsbegrebet, besluttede formandskredsen i GF at aflive 
indmeldelsesgebyret. De der har indbetalt 100 kr. på indtegningstidspunktet for deres bilforsikring, fik dem 
modregnet på januar opkrævningen 2021. Således stilles alle medlemmer lige. 
 
Den 1/5-21 blev alle GF forsikrede automatisk også klubmedlemmer. 

Salget 2021 
I 2021 præsterede vi et flot salg på ca. 26,7 mio. kr. Det er dog en tilbagegang på 5,5 mio. kr.  i forhold til de 
32,2 mio. kr. vi realiserede i 2020. 
 
I marts 2021 opsagde Jyske Bank samarbejdet med GF Forsikring, et samarbejde der gav klubben ca. 5 mio. 
kr. salg i 2020. Derudover er vi også udfordret af Robinson listen og pandemien, der væsentligt begrænser 

aktiviteten. 
 
Medarbejderne og ledelsen udfører et særdeles godt stykke salgsarbejde. Bestyrelsen har besluttet at 

hæve markedsføringsbudgettet for 2022. 

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

forskudspræmien. På baggrund af et godt år, kan vi fratrække 13,57% på bilpræmien for 2022. 

Skadesreserven for biler er pr 31/12-21 14,3 mio. kr. 

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

fratrækkes 4 % på øvrige forsikringspræmier.  

Sammenlægning af skadesgrupper AKKA, Post Jylland of GF Horsens 
Da vi fusionerede i 2015, var AKKA og POST Jylland mere formuende end GF Horsens, målt pr. medlem. Det 

blev aftalt, at denne merværdi skal tilbage til medlemmerne. Dette er sket i form af rabat på vejhjælp og 

store tilbagebetalingsprocenter på skadesregnskabet. Nu er alle 3 skadesgrupper er på niveau.  

Der har været drøftelser mellem de tidl. bestyrelser for AKKA og POST Jylland og vi har besluttet at 

sammenlægge skadesgrupperne pr. 1/1-2022.  

 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 Fremgang 

8600 Silkeborg 7,2 % 8,7 % 1,5 %point / 20,8% 



8660 Skanderborg 3,6 % 5,3 % 1,7 %point / 47,2% 

8700 Horsens 8,5 % 9,7 % 1,2 %point / 14,1% 

 

Med en fremgang på hele 47% i markedsandele har Skanderborg 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 for husforsikringer er 

således øget fra 6,0 % i 2018 til 7,6% i 2021. En vækst på 26,6 % i markedsandele i en by der i øvrigt vækster 

rigtig hurtigt. 

Det er bestyrelsens langsigtede mål at vi når over 10% markedsandel i alle 3 ovenstående byer. 

Medlemsfordele "Mit GF" på hjemmesiden 
Det er blevet nemmere at benytte ”Mit GF” på klubbens hjemmeside, og der logges ind via Nem Id. 
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. 
 
Vi vil gerne fremhæve Oil! Tank and go, hvor du nu får 20 øre rabat på standerprisen. 

Årets resultat 
Årets resultat endte med et overskud på 1.059.792 kr. 

Bestyrelsen finder resultatet for 2021 tilfredsstillende. 

Set over en årrække siden 2010 har klubben i gennemsnit haft et overskud på ca. 280.000 kr. pr. år. 



 

Grundet afskrivningsregler vil 2019-investeringerne også påvirke de kommende årsresultater, dog i mindre 

grad.  

Bestyrelsen fastholder vækststrategien.  

GF på landsplan. 
Som følge af et godt investeringsafkast bliver årets resultat ca. 430 mio. kr. Det er noget højere i forhold til 

2020 resultatet, og væsentlig over det budgetterede. 

Porteføljen er kun vokset med 270 mill. til 2,77 mia. kr. for 2021, så vi når ikke målet om en portefølje på 3 

mia. kr. på landsplan i 2020. 

Klubbens personale 
Pandemien og opsigelsen af aftalen med Jyske Bank har betydet reduktion i arbejdsstyrken gennem 2021. 

Gennem samarbejde og god holdånd er vi alligevel kommet gennem året med gode resultater. 

Medlemmerne oplever venlig og top professionel service. Det vil vi i bestyrelsen gerne takke for.  
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