
Bestyrelsens beretning for året 2018 
 
Året 2018 har igen været et meget travlt år. Efter indvielsen den 24. april 2017 af vores kontor 
beliggende på Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde har vi nu haft hele 2018 til at blive godt etableret i 
Roskilde. 
 
Den samlede medarbejderstab på Køge kontoret og Roskilde kontoret består ligesom i 2017 af 11 
personer. Der er ansat 3 forsikringsrådgivere og 2 assurandører på hvert kontor og samtidig er Klaus 
Snitgaard daglig leder af begge kontorer. 
 
I efteråret 2018 har vi fået en ny ulykkesforsikring, som bedre kan konkurrere på dækning og pris. 
Dette produkt kan tilpasses til hver enkelt kunde, så man ved tilvalg selv kan vælge efter behov. 
 
Vi er i 2018 kommet på Facebook samt har forbedret Mit GF, hvor kunderne kan selvbetjene og få 
det fulde overblik over deres kundeforhold omfattende priser, dækninger, skader, udskrivning af 
rødt og grønt forsikringskort samt rejsekort mv. 
 
Vi kan nu også sælge erhvervsforsikringer i GF for kunder med op til 20 ansatte. 
 
For bedre at kunne betjene vores medlemmer har vi i efteråret 2018 indgået aftale om i efteråret 
2019 at skifte klubadressen i Køge til nybyggeriet på Køge Idrætspark og her vil der være særdeles 
gode parkeringsmuligheder. 
 
Personalet har deltaget i boligmesser i Køge og Roskilde samt i arrangementer for Diabetes-
foreningen og Ældre Sagen. Til Køge Festuge arrangerede vi en alkoholtest for de unge. De fik 
”promillebriller” på, der virkede på den måde, at de nu selv kunne se, hvorledes deres syn blev 
påvirket, når de fik et promiller på. De kunne herved teste deres færdigheder og få et indblik i, hvad 
de kunne og især ikke kunne. De unge fik på denne måde en del ”ah ha” oplevelser, der viste dem at 
de skulle holde sig væk fra cykel, knallert og bil, hvis de havde drukket. 
 
Vores dygtige personales indsats i 2018 har haft en meget stor positiv indflydelse på klubbens 
økonomi. 
 
Årsrapporten for 2018 viser således før afskrivning, finansielle indtægter og udgifter et overskud på 
532.974 kr. mod sidste års underskud på 1.334.914 kr. og samme årsrapport viser efter afskrivning 
et underskud på 302.171 kr. mod sidste års underskud på 2.161.848 kr. 
 
I 2018 er medlemstallet steget med 802 medlemmer, så vi ved årsskiftet var 7.215 medlemmer i 
klubben. Dette skal ses i forhold til, at vi ultimo 2013 kun var ca. 2.800 medlemmer i klubben. 
 
Overskuddet på bilforsikringens skaderegnskab for året 2018 blev på 10 %, derfor bliver 
bilpræmien i 2019 reduceret med 10 % , for alle øvrige forsikringer bliver præmien i 2019 reduceret 
med 4 % og vores medlemmer skal ikke betale nogen afgift af præmiereduktionen. 
 
Prisudviklingen på assistancer på autohjælpsordningen i 2018 har medført, at vi måtte acceptere en 
stigning på 15 kr. pr. medlem på årsbasis fra 285 kr. til 300 kr. i 2019. Denne pris er stadig særdeles 
konkurrence dygtig. Medlemmer der er kommet ind i klubben via Ældre Sagen, skal dog selv 
tilmelde sig denne autohjælpsordning. Vi henviser til bestemmelserne for autohjælp på vores 
hjemmeside. Anvender vi autohjælpen, som om vi selv skulle betale, kan vi også fremover 
bibeholde den lave medlemsbetaling. 
 



Vi glæder os også til i 2019 til at kunne servicere vores medlemmer og kunder fra kontorerne i 
Køge og i Roskilde. 
  
Klubbens årsrapport for 2018 fremgår af vores hjemmeside: 
 
www.gf-koge.dk  
www.gf-roskilde.dk 
 
Klubbens mail adresser til kontorerne er følgende: 
 
gf-roskilde@gfforsikring.dk 
gf-koge@gfforsikring.dk  
gffinans@gfforsikring.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 13 og § 15             
jfr. dagsorden 4)  
 
Nuværende tekst i andet afsnit af § 13 Valg af bestyrelse: 
 
Formanden vælges ved direkte valg for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, 
kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen foreslår teksten i andet afsnit af § 13 ændret til: 
 
Formanden vælges ved direkte valg for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand. 
 
Motivering: 
 
Bestyrelsen har besluttet, at fra primo 2019 vil bogføring, udarbejdelse af regnskaber mv. blive 
foretaget udenfor bestyrelsen. 
 
Der er derfor ikke længere brug for konstitueringen af kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen foreslår at der tilføjes følgende til teksten i § 15 Tegningsregler: 
 
Daglig leder kan alene disponere på klubbens bankkonto via netbank og Visa Dankort. 
 
Motivering: 
 
Dette er en følge af, at bestyrelsen ikke længere har med bilag og bogføring at gøre. 
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