BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2016
Året 2016 har været præget af mange store begivenheder.
I februar 2016 opsagde vi med virkning pr. 31. december 2016 samarbejdet med 12 firma/fagklubber. Et samarbejde der gennem en årrække har fungeret godt og været til gavn for alle de
deltagende klubber. Det har betydet, at vi fra og med 1. januar 2017 er gået fra at servicere cirka
12.000 til cirka 6.200 medlemmer.
Den nye struktur og det nye tegningsområde (herom senere) betyder, at tilretningen af forretningen
vil gøre det muligt for os, at varetage medlemmernes interesser bedst muligt.
I marts 2016 indledte Nationalbankens Forsikringsklub med 364 medlemmer en fusionsforhandling
med os. Fusionen faldt på plads i efteråret 2016 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.
GF regionalklubberne i Østdanmark blev i juni 2016 enige om en række ændringer af tegningsområder. Som konsekvens heraf har vi modtaget 8 nye postnumre og afgivet 3 - svarende til en
udvidelse af vores markedsområde fra 55.000 til 102.000 husstande. Denne udvidelse af markedsområdet omfatter blandt andet Roskilde og omegn, hvorfor vi i oktober igangsatte processen med
etablering af kontor i Roskilde som supplement til vores allerede eksisterende kontor i Køge.
I november ansatte vi Klaus Snitgaard som ny daglig leder. Klaus er 49 år og har mere end 20 års
erfaring indenfor forsikring, herunder ledelse af klubkontor lignende vores.
I 2016 er det endvidere besluttet, at GF Forsikring med virkning fra 1. januar 2017 ændrer på
tilbagebetalingen af forrige års overskud på bilregnskabet.
Overskudsdelingen udbetales ikke længere i marts, men derimod vil der allerede i januar være fratrukket den enkeltes andel af overskuddet i præmien for det kommende år.
Klubbens medlemmer har ved fornyelsen af forsikringerne i 2017 oplevet, at bilpræmien er blevet
reduceret med en overskudsdeling hidrørende fra 2016 på 12 %.
Som en ekstra fordel for vores kunder gives der nu også tilbagebetaling på overskud på øvrige
forsikringer. Her er præmien for 2017 reduceret med en overskudsdeling hidrørende fra 2016 på
4%.
Klubbens årsrapport for 2016 fremgår af vores hjemmesider:
gf-koge.dk
gf-roskilde.dk
Klubbens mail adresser til kontorerne er følgende:
gf-roskilde@gfforsikring.dk
gf-koge@gfforsikring.dk
gffinans@gfforsikring.dk
Vi glæder os til i 2017, at kunne servicere vores medlemmer både fra Køgekontoret og det nye
Roskildekontor.
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Det ved vi om 2017:
Vores nye kontor i Roskilde etableres i 2. kvartal. Kontoret er beliggende på Elisagårdsvej 14, 4000
Roskilde og ses tydeligt når man kører til og fra RO’s Torv Shoppingcenter, hvor der dagligt
passerer ca. 1.000 biler. Kontoret er i stueplan og med førstesal i alt på 122 m2. For besøgende til
GF er der parkeringsmulighed både foran og bagved bygningen.

MOTIVERING FOR FORSLAG TIL DAGSORDNENS PUNKT 4:
4 a) Ændring af vedtægter:
De fleste af de foreslåede vedtægtsændringer er en følge af, at GF Medlemsselskabet A/S under GF
Forsikring A/S af skattemæssige og omkostningsmæssige grunde er fusioneret med GF Forsikring
A/S. Det betyder, at vi fremover alene har aktier i GF Forsikring A/S, men stemmeretten og dermed
vores indflydelse er uændret.
Forslag med kommentarer til vedtægtsændringer er vedlagt.
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