
 

Bestyrelsens beretning for året 2022 
GF Østsjælland 

Så blev det forår, og denne gang kan vi mødes til generalforsamling i Roskilde. Det er her, 
medlemsdemokratiet bliver fejret, og vi mødes som en forening i fællesskab. 

Årets gang og udvikling i klubben 

GF Østsjælland er medlemsejet, og vi fortsætter med at vokse i antal. Ved årets start var vi 12.926 
medlemmer og ved årets slutning 13.495. Så vi er stadig i vækst i antal medlemmer, det er dog ikke gået 
nær så stærkt som sidste år. De sidste fire år har vi dog i gennemsnit vækstet med 9 % om året, og det 
er bestemt ikke ubetydeligt. Det har betydet, at vores markedsandel er gået fra ca. 4 % til 7 % i 
Østsjælland. Med vores større fokus på lokal tilstedeværelse kan vi også se en udvikling i 
markedskendskabet. Kendskabet til GF i vores område er pt. 22 %, hvilket vil sige, at overvejer man at 
købe en forsikring, så overvejer 22 % GF Østsjælland.  

Vi kan godt mærke, at GF er blevet en større spiller på forsikringsmarkedet, så andre 
forsikringsselskaber lægger mere mærke til os, og derfor er de begyndt at lave kampagner målrettet 
vores medlemmer, og det gør det sværere at fastholde medlemmerne. Finanskrisen og den høje 
inflation i 2022 har også betydet, at mange har færre penge mellem hænderne end tidligere, og for nogle 
kan man være tvunget til at gå mere op i pris end kvalitet, nærhed og fællesskab. 

Blandt medarbejderne i klubben har vi haft en mindre udskiftning, så i 2022 har vi budt velkommen til 
to nye assurandører Jacob Mathiassen og Mathias Obitsø og to nye rådgivere Mathias Frenning og 
Christian Kjer.  

Vi var ved starten af året fire assurandører og otte rådgivere. Vi sluttede året med fire assurandører og 
ni rådgivere, og vi kan godt mærke, at vi sidder tæt på vores to kontorer. 

Som noget nyt fik vi startet et samarbejde op med Køge Golf Klub. Vi vil gerne sikre synlighed lokalt 
og vise, at vi er en lokal forsikringsklub. Det nye samarbejde med Køge Golf Klub giver en stærk 
mulighed for, at to medlemsdrevne organisationer kan hjælpe hinanden. Golf er en sport, hvor der 
virkelig er plads til bredden, både for alder og niveau. Vi har fået en rigtig god start på samarbejdet i 
2022 og har lagt ambitiøse planer med masser af aktiviteter i 2023. GF Forsikring og Dansk Golf 
Union har i forvejen et partnerskab, og derfor passer vores samarbejde perfekt ind i det. Hvis man ikke 
kender Køge Golf Klub, så tag endelig ud til Gl. Hastrupvej 12 en dag, hvor solen skinner og nyd 
stemningen eller spis lidt mad i den hyggelige restaurant. 

Bestyrelsens arbejde i det forløbne år 

I 2022 har bestyrelsen afholdt ni bestyrelsesmøder, hvor vi har haft stor fokus på, hvad vi kunne gøre 
for at forbedre klubbens økonomi i løbet af året. Vi havde i budgettet en forventning om et mindre 
underskud, bl.a. pga. nogle særligt store personaleomkostninger. Men der viste sig en mulighed for at 
søge et tilskud via Vækst- og Klubudvalget i GF Huset i Odense pga. de helt særlige omstændigheder, 
klubben stod i, og med et tilskud er det lykkedes at få et overskud på årets driftsresultat.  



Vi har gennem de sidste par år arbejdet med en langsigtet strategi for klubben, så vi sikrer en sund 
økonomi, som gerne skulle komme til glæde hos vores medlemmer og i lokalområdet, vi arbejder med 
vækst på vores forskellige forsikringsområder, og det er vigtigt for os, at vi har tilfredse medarbejdere. 
Strategien får årligt et eftersyn, hvor vi gerne vil være ambitiøse, men også realistiske. Det giver bedre 
overblik og gør det lettere for bestyrelsen at følge op på de fastsatte mål. Vi sætter mål for 
årsomsætningen, for driftsoverskuddet og antallet af medarbejdere, så vi ved, hvor vi gerne vil hen.  

Vi har i nogle år haft fokus på erhverv, og at vi gerne vil være mere kendte på det område. Det har dog 
vist sig at være mere vanskeligt end forventet, så vi har droslet lidt ned på ambitionerne i 2022 og 
fokuseret mere på privatforsikringer.  

Skaderegnskab 

I anledning af vores 50 års jubilæum sidste år valgte vi at give ekstra tilbage i overskudsdeling, så vi 
kunne give 15 % tilbage på bilforsikringen og 6 % på øvrige forsikringer. Så godt et resultat kan vi ikke 
forvente at nå hvert år og slet ikke med den inflation, som har præget alle i 2022. Derfor er vi godt 
tilfredse med, at vi i år har opnået et overskud på 11 % på bilforsikringen. På øvrige forsikringer har 
vejrguderne været med os det meste af året, så vi kan fastholde de 6 % i overskudsdeling. Inde på 
MitGF kan du se, hvad det giver dig i kroner og ører.  

Vi er spændte på, om vi kan holde den høje overskudsdeling igen det kommende år, eller om 
inflationen vil gøre sit indhug. Husk at jo bedre, I kører på vejene, jo bedre bliver overskuddet! 

Driftsregnskab 

I 2022 havde vi som nævnt budgetteret med et mindre underskud, som efter afskrivninger og finansielle 
omkostninger lød på -219.000 kr. Med den nævnte støtte fra GF Huset endte årets resultat med et 
overskud på 330.547 kr. Det gør, at vores egenkapital bliver styrket, og det har vi brug for, hvis vi skal 
have råd til at ansætte flere medarbejdere, og hvis vi vil satse mere på erhverv eller nye 
forretningsområder. 

Forventninger til 2023 

Ud over vores samarbejdsaftale med Køge Golf har vi for nylig indgået en samarbejdsaftale med Køge 
Handel. Vi arbejder hårdt på at være lokalt til stede, og det skulle disse to aftaler gerne give udtryk for.  

Køge Handel har to store bankospil med 600 deltagere til hvert bankospil. Det første bankospil er den 
19. april, hvor vi bliver hovedsponsor med en masse forskellige præmier til Køge borgerne. Vi kommer 
til at stå på deres to markedsdage på Køge Torv.  

I samarbejde med GF Fonden har vi lavet et initiativ, hvor vi giver kr. 30.000 ud til alle mulige gode 
formål. Vi kalder det ”Øremærket det lokale” Det bliver slået stort op med radioreklamer, annoncer, 
plakater sat op lokalt, og på Køge Torv kommer vi til i samarbejde med Køge Handel at stå med en 
messestand, hvor vi gør opmærksom på uddelingen af kr. 30.000. 

I Roskilde har vi allerede været med på boligmessen, og vi vil som altid være til stede til Roskilde 
Dyrskue. 

Man vil se os være til stede forskellige steder i både Køge og Roskilde, hvor vi møder nye som 
nuværende medlemmer og taler forsikringer. Vi står bl.a. hos vores samarbejdspartner Maxi Zoo og 



Super Brugsen Herfølge. Vi vil også være til stede, når der skal deles julepakker ud til alle dem, som ikke 
har råd til at holde jul. 

GF Forsikring har lagt en strategi omkring erhverv, hvor målet er, at vi skal være lige så store på 
erhverv som på privat inden 2033, altså om 10 år. Derfor har selskabet ansat en erhvervsdirektør, så det 
forsikringsområde kan blive opgraderet, og kendskabet til vores erhvervsforsikringer kan blive øget. Vi 
håber, at det kommer til at betyde, at flere af vores medarbejdere kommer til at arbejde med erhverv.  

Som hidtil vil medarbejderpleje vil være i fokus. Vi skal passe på det vigtigste aktiv, vi har – vores 
medarbejdere. Derfor vil der både fra vores side, men også fra GF Huset være fokus på vores 
medarbejderes trivsel i 2023. Det ligger os på sinde, at vores medarbejderes trivsel ligger højt, og det 
kommer ikke af sig selv. Det handler meget omkring nærværende ledelse, ansvar, behov og en masse 
andre forhold.  

Vi vil sige stor tak til vores afdelingsdirektør Klaus og alle medarbejderne, som yder en kæmpe indsats 
hver dag på kontorerne, hjemmefra og ude hos medlemmerne for at give en god service til vores 
medlemmer.  

 

Bestyrelsen for GF Østsjælland 

 


