
Bestyrelsens beretning 2015 

Fusion mellem GF AKKA, GF POST Jylland og GF Horsens 
2015 er i høj grad præget af fusionen mellem firma-/fagklubber AKKA, POST Jylland og GF Horsens. AKKA er 

forsikringsklubben for ansatte hos Kirks telefonfabrik i Horsens og POST Jylland var forsikringsklubben for 

ansatte i Postvæsenet i Jylland. 

Tidligere blev medlemmerne i de to klubber serviceret fra GF Horsens kontorer i Silkeborg og Horsens. 

Fusionen sker primært på baggrund af en henvendelse fra finanstilsynet, hvor de kræver momsafregning af 

serviceaftalen mellem klubberne. Dette er et hårdt slag mod alle 3 klubbers økonomi, for det første bliver 

serviceafregningen 25 % dyrere, men der skal også ske et omfattende registreringsarbejde for at 

dokumentere serviceomkostningerne overfor SKAT. 

På landsplan har henvendelsen fra finanstilsynet betydet mange fusioner i GF forsikring. Antallet af klubber 

er reduceret fra 64 til ca. 50 klubber ved årsskiftet.  

I Horsens har vi fundet en speciel fusionsmodel, hvor medlemmerne i de tidligere AKKA og POST Jylland 

fortsætter med eget skadesregnskab. Dette er sket ved at vi har oprettet 2 skadesgrupper i GF Horsens, én 

for AKKA og én for Post Jylland. Medlemmerne i GF Horsens kører så også uændret videre i egen 

skadesgruppe. Alle medlemmer fortsætter i den skadesgruppe man oprindeligt tilhører, det er således ikke 

muligt at skifte mellem skadesgrupperne. 

Til at varetage tilbagebetalingen fra AKKA og POST Jylland skadesgrupperne, er nedsat 2 udvalg bestående 

af 3 medlemmer fra de 2 tidligere klubbestyrelser. 

Bestyrelsen i GF Horsens vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne i tidligere AKKA og POST Jylland for 

fremsynethed og professionalisme i forhandlingsforløbet op til fusionsaftalen.  

I sidste ende er det medlemmerne, der har vedtaget fusionsaftalen ved de 2 klubbers generalforsamlinger i 

2015. Vi er sikre på, at det var en god beslutning, det nye fælles GF Horsens med 8000 medlemmer er 

endnu bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. 

Tilbagebetalingsprocenten for bilforsikring 
Tilbagebetalingen er reduceret i alle 3 skadesgrupper. Det faldende overskud skyldes den hårdere 

konkurrence, der er på forsikringsmarkedet, dette har blandt andet nødvendiggjort skarpere priser på GF´s 

bilprodukter. 

Som tidligere annonceret, skal vi nok regne med at tilbagebetalingen reduceres yderlige fremover, til 

gengæld bliver præmien på produkterne mere konkurrencedygtige. 

Skadesgruppe Tilbagebetaling Skadesreserve 

AKKA 25 % (16,31) 789.286 kr. 



POST Jylland 25 % (18,28) 716.124 kr. 

GF Horsens 7,5 % (7,48) 6.377.131 kr. 

Medlemsfordele 
GF forsikring har på landsplan forhandlet en række gode rabatter til medlemmerne. 

GF Horsens har et fordelagtigt samarbejder med SOS Dansk Autohjælp. Som GF Horsens medlem er der 

rabat til dækning af f.eks. motorcykel transporthjælp. 

I klubben har vi en bil som stilles til rådighed for 150 kr./døgn. 

 Euromaster giver 10 % rabat på udsalgsprisen til GF medlemmer.  

Som GF-kunde kan du bestille en Lindrucker vindueslås til en ekstra god pris. Du får 10 % rabat på 

vejledende udsalgspris.  

Verisure installerer alarm basispakken gratis for GF kunder. En godkendt alarm udløser rabat på 

indboforsikringen.  

Vi anbefaler, at du jævnligt besøger klubbens hjemmeside. 

Vores gamle kontorejendom i Horsens 
På Vejlevej råder klubben over 2 bygninger, nr. 25 hvor vi bor i dag og nr. 27 det tidligere kontor i Horsens. 

Vi må erkende at erhvervsudlejning i Horsens området er meget vanskeligt. Bestyrelsen har gennem 

længere tid forsøgt at udleje den gamle kontorejendom. Først har vi selv forsøgt at annoncere, senere 

gennem ejendomsmægler. Bestyrelsen overvejer at matrikulere de 300 m^2 kontor op i mindre lejemål for 

derigennem at gøre ejendommen attraktiv for mindre virksomheder. 

Konkurrencesituationen 
Konkurrencen er stadig meget hård i forsikringsmarkedet.  

I 2015 har GF tabt en del kunder, hvilket hovedsagelig skyldes manglende konkurrenceevne og andre 

selskabers salgskampagner med store rabatter til nye kunder. Fra 1. januar i år er GF klar med en justering 

af priserne på bilforsikringer og nye forsikringstyper på hus og indbo som bygger på mikotariffering. Det 

betyder at risikoen beregnes mere individuelt og derfor vil nogle forsikringer blive billigere, mens andre 

bliver dyrere. 

GF´s styrke med tilbagebetaling af overskud er senest bekræftet ved, at tryghedsgruppen har valget at 

"sælge" deres tilbagebetaling fra Tryghedsgruppen som en tilbagebetaling lignede GF. Tryg skriver at de 

betaler 8% tilbage, men "glemmer" at denne tilbagebetaling er skattepligtig, så reelt får man kun 4% 

tilbagebetalt. 



GF´s strategi er nærhed og tilgængelighed. I GF besvarer vi telefonopkald indenfor 60 sekunder, desuden er 

kontorerne tæt på kunderne. Vi oplever at mange synes godt om nærhedsprincippet og at der er let adgang 

til sin personlige forsikringsrådgiver. I GF er vi begyndt at ansætte assurandører, som kører ud til nye 

kunder, når der er tale om landbo, eller huskunder som bor langt fra vores kontorer. 

Salget 2015 
På landsplan har GF indgået en del henvisningsaftaler med en del foreninger og Jyske Bank. På baggrund af 

store forventninger hertil er vi pålagt et salgsbudget på 25 mio. kr.  Dette er et forholdsvist højt budget 

klubbens størrelse og markedsandel taget i betragtning. Med et realiseret salg på ca. 18 mio. opstår der en 

manko i indtægterne. 

Den største manko finder vi i forbindelse med partneraftalerne. Der er kommet alt for få henvisninger. 

Bestyrelsen og direktionen har i 2016 ekstra opmærksomhed på at få aftalen til at blive en succes. 

I salgssituationen har vi haft vanskeligt ved at matche slagtilbud fra konkurrenterne. Det har givet store 

udfordringer for alle klubber i GF, hvilket har betydet store underskud i næsten alle klubregnskaber.  

Produkterne er væsentligt forbedret i 2016, så vi står stærkere i konkurrencen. 

Årets resultat 
2015 er endt med et underskud på den primære drift på godt 500.000 kr. Selv om langt de fleste klubber 

har noteret et underskud, er det hård kost for GF Horsens. 

I 2015 har vi justeret kontoen for skyldige indmeldelsesgebyr, så den nu passer til antallet af medlemmer i 

klubben. Dette har betydet en ekstraordinær indtægt på små 800.000 kr. 

I lyset af prissætningen på erhvervsejendomme i Horsens området, har bestyrelsen valgt at nedskrive 

ekstraordinært på den bogførte værdi af ejendommene med 800.000 kr. så værdisætningen passer bedre 

med markedssituationen. 

Regnskabsåret endte med et underskud på små 500.000 kr. I lyset af svigtende salg, accepterer bestyrelsen 

resultatet. 

Medlemstal 
Vi må i 2015 konstatere et faldende medlemsantal, men positiv fremgang i porteføljen. 

Skadesgruppe Antal medlemmer 

31/12-2015 

Ændring gennem 

2015 

Portefølje 31/12-

2015 i mio. kr. 

Ændring gennem 

2015 i mio. kr. 

AKKA 382 -8 4,2 0 

POST Jylland 508 -20 4,8 0 

GF Horsens 7110 -191 78,3 2,0 



GF på landsplan og vækststrategien frem til 2018 
I 2012 satte GF Forsikring et mål på en årlig omsætning på 2 mia. kr. i 2016 blandt andet på basis af en 

samarbejdsaftale med Jyske Bank. Da samarbejdet med Jyske Bank kom senere i gang end forventet, er 

målopfyldelsen for vækststrategien udsat til 2018. 

På landsplan er der sket mange fusioner, hvor firma/fagklubber er blevet fusioneret med de tidligere 

administrerende regionalklubber. 

Der er nu 27 regionalklubber, 7 firmaklubber og 17 fagklubber i GF på landsplan og der pågår stadig 

forhandlinger om yderligere fusioner mellem klubberne. 

På direktionsgangen er ny administrerende direktør Jesper Mortensen ansat pr. 1/7-15. 

Årets resultat for GF på landsplan er ikke kendt i skrivende stund, men mon ikke det lander et sted omkring 

68 mio. kr. efter skat. 

Klubbens personale 
Til slut vil bestyrelsen gerne takke personalet for en rigtig god indsats gennem 2015. Det har på mange 

måder været en ørkenvandring at få nye kunder på bogen. Heldigvis ser det ud til, at de nye varer på 

hylderne kan ændre på tingende i 2016 og de første måneder viser, at I har gjort det super godt. 

 


