
Bestyrelsens beretning 2017. 

Bestyrelsesarbejdet har været noget mere roligt i 2017 i forhold til 2016, vi er kommet fint fra start, og 

samarbejdet med Herlevkontoret, fungerer upåklageligt. 

2017 har også været et rigtig godt år for GF, som helhed. 

Der har været en meget pæn fremgang, for selskabet på nye bilkunder, omkring 5000, så der i dag er ca. 

135.000. bilpolicer, ganske flot 

På Firma/fagklub området er der en del klubber der i 2017, har slået sig sammen, så vi i dag kun er omkring 

42 klubber, mod 68 2012. 

Der har igen i år, været en del omkring de offentlige myndigheder, hvor vi har skulle indberette 

tilstedeværelsen af Postbudenes Autoforsikring, dette i forbindelse med nye og stramme regler fra EU. 

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder, og formanden har deltaget i yderligt 8 møder.  

Der har været et par møder med Arbejdernes Landsbank, Med deltagelse af vores kasserer og formanden.  

Formanden og suppleant Bjarne Bjørk-Olsen har deltaget i et kursusforløb som omhandlede 

bestyrelsesuddannelse. 

Bjarne og formanden har også deltaget som kunde,r i forbindelse med salgsuddannelsen af vores 

assurandører. 

Det var med stor beklagelse, at der ved udsendelsen af information omkring overskudsdelingen for 2017, 

var påført en tilbagebetaling på 25%, men det blev lynhurtigt opdaget og ny rettelse blev fremsendt. 

Bestyrelsen valgte i 2017, kun at sætte udbetalingsprocenten til 10 %, grundet den oplevelse vi havde i 

regnskabsåret 2016, hvor vi mistede omkring kr. 270.000,- på det sidste kvartal. 

Men vi kan se nu hvor året er gået, at overskudsprocenten ligge på omkring de 21%, så der vil blive et pænt 

beløb sat ind på vores Skadereservekonto. 

Antallet af biler falder desværre stille og roligt, vi havde ved udgangen af 2016, 665 biler men ved udgangen 

er det tal faldet til 613. 

2017 blev GF-forsikring 50år, det blev fejret på vores Generalforsamling med store flotte kager, samt fine 

indkøbsnet og 3 flasker vin, og gavekort. 

Omkring Dansk Autohjælp var der ved udgangen af 2016, 281 medlemmer og her ved udgangen af 2017 er 

vi nu 321, det skyldes nok mest at der er en del medlemmer der har skiftet bil, men vi opfordre endnu 

engang til at man skifter til Dansk Autohjælp, for jo flere medlemmer vi er, jo bedre ser det ud på 

bundlinjen for PAF. 

Den 1.11.2017 døde Svend Svendsen. Han var med i 40 år som revisor, nemlig fra 1964 -2004, bestyrelsen 

sendte en bårebuket til bisættelsen på Birkeholm Kirkesal i Herlev.  

Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen, vores revisorer, samt til kontoret i Herlev for et godt fint 

samarbejde. 

Generalforsamlingen for 2019 bliver afholdt tirsdag den 9.april 



 


