
 

Bestyrelsens beretning for året 2021 
GF Østsjælland 

Så gik 2021, og nu skal vi afvikle generalforsamling i GF Østsjælland. Denne gang kan vi endelig mødes 
fysisk, og det har vi glædet os meget til. To år i træk uden mulighed for at samles og være en del af det 
fællesskab, som vores klub drives af, har virkelig ikke været tilfredsstillende. Det er på vores 
generalforsamling, vi samles, kan møde bestyrelsen og alle medarbejderne, får indsigt i GF og 
selvfølgelig har en hyggelig stund, og så er det her, vi udøver vores medlemsdemokrati, når vi stemmer 
til bestyrelsen, godkender årsregnskabet eller på anden måde kan påvirke de områder, der har betydning 
for os som medlemmer. 

Årets gang og udvikling i klubben 

Med vores nye medlemsbegreb, som blev indført i 2021, startede vi året med lige over 12.100 
medlemmer. Ved årets udgang var vi blevet 12.926, så vi vokser pænt og stabilt. 

Endnu et corona-år har givet både muligheder og begrænsninger for vores medarbejdere. Nogle griber 
muligheden for at prøve nye græsgange af, mens andre mærkede et negativt pres ved de mange 
nedlukninger og manglende sociale kontakt. Det betyder, at vi i 2021 har sagt farvel til gode 
medarbejdere gennem mange år – Morten Lundstrøm, Christian Bavnild, Brian Hansen og Vinni 
Pedersen. Det har i stedet betydet, at vi har ansat nye medarbejdere, Sebastian Johansen, Christopher 
Madsen og Allan Vinther, som I kan møde på vores klubkontorer. 

Med de mange medlemmer i klubben og en god salgsorganisation har vi udnævnt vores daglige leder, 
Klaus Snitgaard, til afdelingsdirektør, som passer bedre til det ansvar og de ambitioner, som han skal 
leve op til. 

En særlig udfordring i starten af 2021 var nyheden om, at vores samarbejde med Jyske Bank ville 
ophøre. Jyske Bank ville gerne starte deres eget forsikringsselskab, og da det ikke stemmer med GF 
Forsikrings værdier med medlemsdemokrati, og at vores overskud skal gå til vores medlemmer og ikke 
til nogle aktionærer, var vi nødt til at trække os fra samarbejdet. Vi havde ellers et godt samarbejde, og 
det var god service for både bankkunder og forsikringstagere, at man fx kunne klare huskøb med 
realkreditlån og forsikringer på én gang, men sådan skulle det altså ikke længere være. Vi er dog glade 
for, at så mange kunder fra Jyske Bank, som har tegnet forsikringer hos os, har valgt at blive i vores 
klub. 

I 2018 blev der indført nye krav til medarbejdernes kompetencer, når de arbejder inden for forsikring. 
De såkaldte IDD-krav har til formål at øge beskyttelse af forbrugerne i salgs- og rådgivningsfunktioner. 
Det betyder, at al vores personale skal forsvare deres forsikringsuddannelse ved at bestå en IDD-prøve 
hvert 3. år for de tre områder: privat, erhverv og livs- og pensionsprodukter. Det har alle vores 
medarbejdere gjort i 2021. 

El-biler er blevet særdeles populære i Danmark. Mange har også fundet fordelen ved at importere 
brugte el-biler fra Tyskland, hvor man giver et stort statstilskud til el-biler. Ved at købe bilen brugt skal 
man ikke betale moms i Danmark, og man kan derfor få en el-bil til en rigtig god pris. I GF var vi slet 



ikke konkurrencedygtige på el-biler, men det har vi fået rettet op på, så vi i dag er kommet rigtig godt 
med prismæssigt. 

Trods et år med mange forsamlingsrestriktioner har vi fået udviklet vores samarbejde med 
Diabetesforeningen i Køge, hvor vi var med til deres walkathon med over 100 deltagere og delte vand 
og frugt ud. 

Som noget helt nyt fik vi lavet en partneraftale med Dansk Auto Camper Forening, DACF. Aftalen 
gælder hele landet, men det er vores klub, som administrerer aftalen og fremgår af deres medlemsblad, 
og dermed er det os, som forsikrer alle de kunder, som har en autocamper. Vi har haft to 
arrangementer med DACF – ”Kaffe-mik”/selskabsarrangement hvor 100-150 campere og deres 
familier hygger dagen før deres årlige julefrokost i november, og et tilsvarende arrangement hvor 200 
campere og deres familier hygger dagen før deres årlige generalforsamling. 

Vi har lavet en partneraftale med 3F Køge, hvor vi bl.a. holder foredrag sammen med GF Fonden til 
3F Veteran sammenkomster. 

Derudover har vi afholdt glatførekursus på FDM Sjællandsringen. Der var 120 deltagere, hvor alle fik 
lov til at mærke, hvordan bilen reagerer i skarpe sving, når vejen er våd, og der skal trædes på bremsen. 
Der var også noget godt at spise og drikke. 

Har I lagt mærke til den nye medlemsfordel Læge 365? GF giver dig adgang til en online læge 365 dage 
om året. Det er et supplement, når du ikke kan komme igennem til din egen læge også om aftenen, i 
weekenden og på helligdage. Her kan du fx få svar på spørgsmål om allergi og astma, om 
børnesygdomme, om muskel- og knoglelidelser og infektioner. 

Bestyrelsens arbejde i det forløbne år 

I 2021 har bestyrelsen afholdt syv bestyrelsesmøder og en række ad hoc møder og arbejdsgruppemøder. 
Vi har arbejdet intenst med at få bedre overblik over klubbens økonomi. De sidste to år har været 
meget uforudsigelige omkring indtægter, så det har stillet store krav til at holde styr på udgifterne, så vi 
kan have balance i økonomien. Vi har fået gode økonomiske kompetencer i bestyrelsen, som i 
samarbejde med afdelingsdirektøren og vores revisor har fået lavet arbejdsgange og et styringsværktøj, 
så vi hele tiden kan følge med i udviklingen.  

Efter anbefaling fra vores revisor har vi indført ekstra kontrol i banken med alle betalinger. Selvom 
ekstra kontrol betyder større sikkerhed, har banken dog krævet, at vi får skrevet det ind i vores 
vedtægter, og derfor har vi blandt forslagene til vedtægtsændringer en ændring til tegningsreglerne. 

Vores klubformand, Lykke Tina Outzen, blev valgt ind i selskabets bestyrelse til dennes ordinære og 
ekstraordinære generalforsamlinger i foråret. Det har givet stor indsigt i, hvad der foregår i selskabet, og 
en helt ny mulighed for at præge de beslutninger, som træffes af selskabet. Vores klub er i den 
sammenhæng med til at presse på for, at vi får nogle bedre muligheder for at tegne 
erhvervsforsikringer. 

 



Skaderegnskab 

I 2020 havde de fleste forsikringsselskaber langt færre bilskader end normalt, da der var færre biler på 
vejene pga. coronaen. 2021 blev lidt mere normalt, selvom mange stadig skulle arbejde hjemmefra i 
længere perioder. I vores klub har I medlemmer sørget for, at der endnu engang er kommet et flot 
overskud på vores skaderegnskab. Vores overskudsprocent kunne blive 10 %, men med lidt overskud 
fra 2020 og i anledning af vores 50 års jubilæum har vi valgt at give 5 % mere. Så ligesom sidste år er 
overskudsprocenten på bilforsikringen 15 %, mens den på øvrige forsikringer er kommet op på 6 %. Så 
i år giver vi over 7 mio. kr. tilbage til vores medlemmer alene på bilforsikringen. 

Driftsregnskab 

I 2021 havde vi budgetteret med et overskud på knap 31.000 kr. efter afskrivninger og finansielle 
omkostninger. Det har vi langt overgået. Resultatet ender med et overskud på 901.848 kr., hvilket er et 
fantastisk resultat. Indtægterne blev lidt højere end budgetteret, mens udgifterne til lønninger, 
administration, salg og markedsføring blev noget lavere.  

Som I kan se, er årets finansielle udgifter på 32.708 kr. Dette er negative renter som følge af, at alle 
klubbens penge er placeret i banken. Efter vores nuværende vedtægter må klubbens midler alene 
placeres i værdipapirer udstedt af anerkendte danske finansielle institutioner, indskud i danske banker 
og sparekasser og i fast ejendom. Dette har vi fortolket som værdipapirer i form af obligationer. For at 
der ikke skal være tvivl, foreslår vi vedtægtsændringer, så det også bliver muligt at placere midler i aktier 
eller på anden betryggende måde. Dette vender vi tilbage til. 

Sidste år overgik vi til at aflægge regnskab for klasse B-virksomheder. Efter årsregnskabsloven betyder 
det, at der ikke kan fremgå helt de samme detaljer som ved klasse A-regnskaber. Det oplevede vi 
utilfredshed med sidste år fra et enkelt medlem, men det var ikke vores intention at skjule noget fra 
vores medlemmer. Vi har derfor i år valgt at lave et årsregnskab i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven, men ved siden af dette har vi også lavet et klubregnskab, hvor man kan se de 
samme detaljer som hidtil. Vi håber, at det vil stille vores medlemmer tilfredse. 

Forventninger til 2022 

Vores klub har 50 års jubilæum i år. Dens oprindelse som klub nr. 173 var gruppeforsikring for Banker 
og Sparekasser i Sønderjylland. Den blev siden udvidet til pengeinstitutter i hele landet, herunder også 
Nationalbanken, indtil man i 2014 valgte at blive en regional klub med klubkontor i Køge og fra 2017 
også i Roskilde. Vi fejrer det til dels i dag ved generalforsamlingen, men vi håber på at kunne markere 
det yderligere efter sommerferien. Økonomien er lidt stram i år grundet nogle særligt store 
personaleomkostninger, men med det flotte resultat fra sidste år bør der være plads til at lave nogle 
lokale initiativer til glæde for vores medlemmer.  

I år regner vi med, at der igen kommer gang i boligmesserne, hvor vi allerede har deltaget i Roskilde, og 
vi glæder os meget til igen at komme på Roskilde Dyrskue sidst i maj. 

Sidst, men ikke mindst vil vi gerne sige tak til vores trofaste personale. I er kernen i vores klub. Det er 
jer, som tager imod nye og eksisterende medlemmer med godt humør og med empati, når et medlem 



har brug for hjælp. I er ansigterne og stemmerne, som medlemmerne møder, og I lever efter vores 
vigtigste værdi – at give overskud til hinanden.  

Bestyrelsen for GF Østsjælland 


