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Bestyrelsens beretning  
Til den ordinære generalforsamling i GF Nordvest 2019 

 

Kære medlemmer 

Det er mig en glæde på bestyrelsens vegne at aflægge dette års beretning.  

Vi har i år valgt et helt nyt sted til vores generalforsamling. Vi har været meget glade for de år, vi 
har afholdt vores generalforsamling på Utopia, men over de senere år har vi haft en jævn stigning i 
ønsket om at deltage i generalforsamlingen, og da vi sidste år nåede grænsen for antal deltagere 
på Utopia, har vi valgt Anlægspavillonen, der har plads til, at vi fortsat kan tilgodese alle de af 
vores medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens generalforsamling.  

 

Personalesituationen i 2018. 
Vi havde alle forventet at 2018 ville blive et roligt år. Der var ansat ny klubleder, og 
generationsskifte var påbegyndt. Efter ganske få måneder viste det sig, at den nye klubleder ikke 
ønskede jobbet alligevel. Han sagde op, med virkning fra sommerferien, og samtidig ønskede 
vores assurandør også at søge nye udfordringer, så vi var igen tilbage i situationen med 
personalemangel.   
Der var taget beslutning om at ansætte en elev i 2018, og den 1. september startede Mads hos os.  
Inden prøvetidens udløb var det klart for både Mads og personalet på kontoret, at Mads ikke var 
kommet på den rette hylde, og vi afbrød derfor samarbejdet med Mads igen.  
Hen over efteråret har vi forsøgt at få de ledige pladser på kontoret besat.  Der manglede en ny 
klubleder, en assurandør og én eller to kontorrådgivere.  
Det var bestyrelsens holdning, at vi ville forsøge med en ny klubleder, der kom udefra, da vi lige 
havde været igennem at vælge en ansat, der fortrød. En af de ansatte søgte stillingen, og efter 
meget snak både i bestyrelsen og med Peter, der søgte stillingen, og efter at have haft et antal 
ansøgere til samtale, faldt valget alligevel på Peter, der kender personalet og rutinerne på 
kontoret.  Det blev aftalen, at Peter skulle overtage klublederrollen efter sin barselsorlov, der 
sluttede den 20. marts i år.  Sidst på året ansatte vi Kristian til kontoret og Morten, som sammen 
med Søren skal tage sig af de kunder, der ønsker et besøg hjemme hos sig selv. Vi er nu fuldtallige 
både i marken og på kontoret med Leif som sidste mand.  Leif startede hos os i mandags.    
 
Overskud til hinanden. 
I GF Forsikring handler det om at skabe ”Overskud til hinanden”. 2018 har været præget af færre 
indbrud, storme og skybrud, så der er igen i år modregnet et pænt overskud i præmien for 2019. 
”Overskud til hinanden” handler også om at gøre noget for andre.  Det har mange mennesker 
gjort, og det er blevet bemærket.  I slutningen af 2018 uddelte GF Nordvest igen diplomer til 
mennesker, det har ydet en særlig indsats.  Denne gang faldt valget på 2 enkeltpersoner og en 
forening.   
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De nominerede var inviteret ind på kontoret, hvor de havde en hyggelig eftermiddag med 
julehygge, gløgg og æbleskiver.  
 
Uddannelse har fyldt en hel del i dagligdagen gennem 2018.  
GDPR (persondataforordning) som trådte i kraft den 25. maj har også i år fyldt en hel del.  GDPR 
handler i det store og hele om, hvordan vi behandler personoplysninger, og hvad vi må og ikke må.  
Inden ikrafttrædelsen skulle alle medarbejder i hele GF igennem en del læsning og efterfølgende 
øvelser, så der var sikkerhed for, at alle ved hvordan disse nye regler skal forstås og behandles.  
 
CRM:  
I sommer blev medarbejderne præsenteret for et nyt program, CRM.  Et system, der på sigt vil 
kunne bruges til at holde styr på kampagner, leads, give hurtigere overblik over den enkelte kunde 
og hurtige overblik over, hvem der har været i kontakt med kunden og om hvad.  Det er bare nogle 
af de fordele, CRM vil kunne give. CRM vil over de næste år blive udbygget, så vi gradvist vil få 
gavn af de fordele CRM vil give. Der er store forventninger til at CRM på sigt vil gøre hverdagen 
lettere.   
 
Nyt telefonsystem: 
Sidst på året blev et nyt telefonsystem implementeret. Et telefonsystem men mange fordele, men 
det viste sig hurtigt, at der samtidig var mange mangler, så allerede inden årsskiftet blev de gamle 
telefoner taget i brug igen.  Henover 2019 vil systemet gradvist blive taget i brug igen, efterhånden 
som fejlene ved første implementering bliver rettet.  
 
Nye produkter og tiltag: 
Både ulykkesforsikring og campingvognsforsikring har været igennem en fornyelse i 2018. Begge 
forsikringer er nu med mulighed for tilvalg, så også disse forsikringer kan tilpasses efter den 
enkeltes behov. Bl. a. er det billigere at forsikre en campingvogn, hvis man ikke kører sydpå med 
den, og på ulykkesforsikringen er det bl. a. blevet muligt at vælge tyggeskader og straks erstatning, 
dækninger der har været efterspurgt.  
Med mundtlig accept er det blevet meget nemmere for vores nye kunder at komme ind i GF.  
Mit GF giver bedre overblik over forsikringer og dækninger, og med nye muligheden for 
selvbetjening, kan vores medlemmer hurtigt få overblik over sine forsikringer.  
 
Forsikringsformidlingsloven.  
En ny lov vedtaget af folketinget, med det formål at beskytte forbrugerne, så de får samme 
beskyttelse, uanset om de køber forsikringer direkte fra et forsikringsselskab, fra en 
forsikringsagent eller en anden virksomhed, der formidler forsikringer. Den nye lov bevirker at alle, 
der formidler forsikring, på en eller anden måde skal godkendes af finanstilsynet. Alle rådgivere 
skal have et ”kørekort”, som skal fornyes hver 3. år.  I GF-forsikring skal alle forsikringsklubberne 
nu godkendes af finanstilsynet. Tidligere var det GF Forsikring a/s, der havde godkendelsen.   For 
at GF Nordvest kan blive godkendt, er det et krav, at der er 5 bestyrelsesmedlemmer i 
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klubbestyrelser. Derfor har bestyrelsen også været ude og lede efter nye bestyrelsesmedlemmer, 
der er interesserede i at deltage i en lokal bestyrelse.   
 
Udadvendte aktiviteter i 2018: 
GF Nordvest har kun i begrænset omfang deltaget i messer m.v., da personalesituationen ikke har 
tilladt det helt store.  Vi har dog været med til Livsstilsmessen i Holstebro og Løvfaldsmessen i 
Harboøre.  Begge messer gav kundeemner nok til, at vi kan sige, at messerne har været en succes. 
Der forventes, at GF Nordvest vil være mere synlig i lokalsamfundet i 2019, end vi har været i 
2018.  Der er bl. a. planlagt, at vi igen efter flere års pause vil deltage på Marked og dyrskue i 
Lemvig i juni.  
GF Nordvest kørte sin egen Facebook julekonkurrence i år. Vi havde 4 konkurrencer, hvor vi hver 
advent kunne vinde en præmie til en værdi af 1.000 kr.  For at deltage skulle man svare rigtigt på 
et spørgsmål i kommentarfeltet, og så trak vi en tilfældig vinder.  
Vi startede december med 271 ”synes godt om” og vi sluttede december med 380 ”synes godt 
om” I december måned nåede vi ud til 14.299 personer i lokalområdet på grund af konkurrencen, 
og fik 921 kommentarer.  
 
Årets resultat blev på  320.400kr.  
Der var budgetteret med et overskud på 38.500.  Bestyrelsen er meget tilfredse med det gode 
resultat, klubben har formået at opnå i 2018.  Det gode resultat skyldes bl. a., at 
lønomkostningerne har været mindre end budgetteret, samtidig med at klubben har haft en pæn 
vækst og deraf flere indtægter. Det har igen i år været muligt at holde udgifterne på et lavere 
niveau end budgetteret.   
Der forventes også et pænt overskud i 2019.  Med pæne overskud de sidste par år har klubben nu 
en egenkapital på 1.283.119 
 
Det går godt i GF Nordvest. 
Igen i år har vi haft en rigtig flot start på året.  Med én på barsel og en person for lidt har klubben 
indenfor de første 3 måneder formået at vækste med over 800.000 kr. i portefølje og 30 biler.   
I 2018 forøgede vi klubben portefølje med næsten 3,1 mill. så vi sluttede året med 44.6  mill. og 
3846 biler. Det højeste antal biler nogen sinde.  Ledelsen forventer en vækst i samme 
størrelsesorden for 2019.  
 
Erhverv i GF Forsikring. 
I sommeren 2017 bevægede GF Forsikring sig ind på erhvervsmarkedet. Indtil nu er der indtegnet 
præmier for omkring 250.000 her i klubben.  250.000 lyder måske ikke af så meget, men GF 
Forsikring er stadig i opstartsfasen med hensyn til erhvervsforsikringer. Der forventes, at salget 
indenfor erhverv vil bidrage pænt til klubbens vækst i de kommende år.    
 
Skadesregnskab på bil. 
Det er nu tredje år, at overskuddet på bilforsikring bliver modregnet i næste års præmie og 
samtidig tredje år, at vi tilbagebetaler overskud på de private forsikringer.  Overskud på alle 
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private forsikringer er igen i år opgjort til 4 %.  På bil har klubben valgt at udbetale 10%, hvilket er 
lidt mindre end det foreløbige bilskaderegnskab.  Det endelige bilskaderegnskab er opgjort til 
13,14 %. Det betyder, at vi nu har 3.130.980 kr i skadesreserver og er sikker på, at vi også i dårlige 
år kan udbetale overskud til alle vores medlemmer.   
Fra 2019 bliver kontingent og transportkontingent tilbagebetalt forholdsmæssigt ved salg af bil.  
Tidligere har der ikke været tilbagebetaling af klubydelserne, hvis man solgte bilen og ikke 
samtidig fik en anden.  Det er en fordel for det enkelte medlem, at der nu ikke betales klubydelser 
for en længere periode, end bilen er forsikret.  
Når klubben tilbagebetaler kontingent og transportkontingent ved afmelding af bilen, betyder det 
at klubben mister indtægter, og vi har derfor været nødt til at regulere i prisen for 
transportordning.  
Prisen for at have transportordning på sin bil er blevet reguleret i 2019, så man nu giver 150 kr. for 
biler på til 3 år, uændret 350 kr. for biler op til 9 år og 500 kr. for biler, der er ældre end 9 år.  
Selvom prisen er blevet reguleret en smule, er det fortsat en meget billig ordning.  
 
Personale: 
2018 har været et år, hvor personalet igen har skulle lære nye kollegaer at kende.  Alle har budt de 
nye ansigter velkommen og bidraget på bedste vis til, at vi fortsat har et godt klima og kan arbejde 
og have dette sjovt samtidig.  Når alle bidrager til fællesskabets bedste, skal det også belønnes.  
Igen i år blev der udbetalt en del af overskuddet til personalet, så de fik en ekstra julegave.  
Gf Nordvest lægger vægt på, at personalet trives. Det er personalet, der år efter år får højere mål, 
som de tager imod og gør alt, hvad de kan for at nå.  Det er personalet, der hele tiden skal tilegne 
sig ny viden og sætte sig ind i nye produkter, programmer og som før jul, et helt nyt 
telefonsystem.  Det er personalet, der møder vores kunder hver dag, enten på kontoret, i 
telefonen eller i kunden egen stue. Uden personalet var klubben ingenting.  
 
Med stor tak for et godt samarbejde og en fantastisk indsats fra personalet, bestyrelse og andre, 
der har gavnet GF Nordvest, overdrages beretningen til generalforsamlingen.  
 
Formand  
Connie Bruun 
 


