
Beretning fra Postbudenes Auto-
Forsikring 
 

Bestyrelsens beretning 2015. 

 

Vi kan på ingen måde sige at 2015 har været et roligt år, der har været en meget stor aktivitet, siden vi på 

generalforsamlingen i april 2015, vedtog at bestyrelsen skulle arbejde videre på, at afvikle vores samarbejde med 

Gentofte kontoret, efter at vores forretningsfører Peter Jall, var stoppet. 

Det bevirkede at der kom hel ny ledelse i klub 195, som ønskede en fusion, og efter nogle drøftelser om 

forskelige muligheder, valgte bestyrelsen at opsige samarbejde og søge nye samarbejdspartnere. 

 

Det lykkedes via en del møder og en god forståelse for vores klubs muligheder samt fremtid, at få et rigtig godt 

tilbud fra Bastian Vegger som er Områdedirektør for GF Storkøbenhavn i Herlev. 

 

Tilbuddet som bestyrelsen har sagt ja til, gik på, at vi vores klub tager sig af autoforsikringerne og klub 148 tager 

sig af de resterende forsikringer, på den måde undgår vi, at der skal betales moms for ydelserne, og det var det 

endelige formål, men for at der ikke skal være nogen misforståelse så er det medarbejderne på kontoret i Herlev 

der tager sig af vores kunder, og det gør de virkelig godt, de har været med til, at afgangen ikke har været så 

mærkant som tidligere, og alle vores autokunder er blevet kontaktet for at få en mulighed for et tjek. 

 

For at få ovenstående til at fungerer, har bestyrelsen virkelig haft et stort arbejde med at flytte alle data over til 

den nye adresse, det gælder telefoner, mailadresser, hjemmesider, udsendelse af breve til medlemmerne, 

information til medarbejderne i Herlev om hvem P.A.F. er for en størrelse, og meget mere. Og nu her vor 2015 er 

løbet ud, kan vi konstatere, at missionen lykkedes. 

 

Et andet af året store spørgsmål har været overskudsdelingen, det er der holdt en del møder om, og der blev 

nedsat en gruppe som skulle komme med forslag til hvordan vi fik mest ud af overskuddet, altså mest værdi for 

pengene. 

 

På den ekstraordinær generalforsamling den 27.november 2015, blev forslaget godkendt af samtlige klubber, og 

efterfølgende blev der sendt ca. 170.000 breve ud til medlemmerne for at informere om det nye tiltag. 

 

I fremtiden vil overskuds tilbagebetalig bliver mindre, men vi har stadig en god skadereserve vi kan bidrage fra, 

og som nogen siger eller skrive, ”så længe lager haves”, så går det godt. 

 

Fremtiden for P.A.F. ser fornuftig ud, men det er ingen hemmelighed at det bliver vanskeligere at drive klubben, 

fordi medlemstallet bliver mindre (pr. 31.12.2015 var 723 mod 776 i 2014), og det bliver sværere at få nye 

medlemmer, med mindre vores nuværende medlemmer sammen med bestyrelsen prøver at få flere til at vælge 

at have deres forsikring hos os. 

 

Til slut en stor tak til mine bestyrelses medlemmer samt Bastian Vegger og hans fortræffelige medarbejder. 

 

På Vegne af P.A.F 

 

Erik Molsing 

Formand 


