
Bestyrelsens beretning 2016 

 

Vi havde den opfattelse i bestyrelsen, at efter et meget travlt 2015, ville der komme et roligt 2016, fordi vi 

var kommet på plads med vores samarbejde på Herlev-kontoret (GF-Storkøbenhavn) og vi havde gjort klar 

til den nye form for overskudsdeling i fremtiden. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at overskuddet på Skaderegnskabet for 2016 på 23 %, samt nedslag på ca.- 

5 % på øvrige forsikringer er ganske godt, sammenlignet med de andre klubber. 

 

Det første halve år af 2016, gik forholdsvis roligt, vi forsøgte, at få et samarbejde op at stå med Ældre Sagen, 

for på den måde at få udbredt kendskabet til Klub 170, men det har været noget trægt, Ældre Sagens 

tilrettelæggelse af deres arrangementer sker et halvt eller et helt år frem i tiden, men det er dog lykkedes via 

samarbejde med Herlev kontoret at få aftaler med Ældre Sagen i Fredensborg, dette skal løbe af stablen i 

2017. 

Så vi opfordre de af vores medlemmer som er med i Ældre Sagen, at melde tilbage til bestyrelsen, hvis der 

skulle være nogle foreninger, der kunne tænke sig at høre nogle spændende indlæg fra GF-Forsikring. 

Det kan være: - Sikker på el cykel, - Pas på din identite t- Køreglæde i trafikken - Forebyg indbrud. 

 

Efter sommerferien skete det så igen, det der ikke måtte ske, Jeg får en besked, at vores forretningsfører i 

Herlev, Bastian Vegger er blevet fyret, og bestyrelsen fra klub 148, er gået i gang med at finde en ny leder af 

kontoret, og for at gøre det hele endnu mere kompliceret, så var lederen af kontoret i GF Nordsjælland også 

blevet fyret lige før sommerferien, denne fyring bevirkede at de medarbejder der sad i Birkerød, nu skulle 

sidde i Herlev indtil man fandt en ny løsning for GF Nordsjælland! 

 

For os betød det så, at de aftaler samt/møder som bestyrelsen havde med Bastian, kom til at ligge stille, indtil 

der var fundet en ny forretningsfører/områdedirektør til Herlev. 

 

Den nye blev Susie Uldall Klausen hvis ansættelse var den 12. september 2016, og som i sikkert kan regne 

ud, så kræver det tid, at sætte sig ind i hele forretningen, så det blev ikke til mange møder efterfølgende, men 

vi har fået afstemt forventninger, til vores fremtidige samarbejde. 

 

Og nu hvor vi var i gang med at ryste hele posen, så syntes SKAT samt ERHERVSSTYRRELSEN at der 

skulle laves om på de regler som vi indtil da, havde arbejdet ud fra. Det betød, at der skulle laves nye 

opdateringer i Deres systemer, for at vi kunne få adgang til SKAT, E-boks Erhverv, årlige indberetninger til 

Erhvervsstyrelsen, m.m. Dette arbejde har været noget af en oplevelse, og har vist hvor svært det er at 

opdaterer i de offentlige systemer! 

 

Vi vil her gerne komme med en meget stor opfordring til alle, som i dag ikke har tegnet en tillægsforsikring 

på Dansk Auto Hjælp, om at tegne den!! 

Vi har kun 281 medlemmer med i ordningen, mod 665 medlemmer i alt. Ved flere medlemmer ville det  

betyde en fin mulighed får, at klubben kunne tjene lidt ekstra til at ruste sig med i fremtiden, et medlemskab 

koster kun kr. 300,- om året. 

 

Den 11 juni 2017 fylder GF 50 år. 

 

Til bestyrelsesmedlemmerne, revisorer, samt kontoret i Herlev, skal der lyde en stor tak for et rigtig godt 

samarbejde. 

 

På vegne af P.A.F. 

Formand 

Erik Molsing 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


