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------------------------------------------------------------------------------
Allerede tidligt på året 2016 modtog klubben en meddelelse fra le-
delsen af vort forsikringskontor i Køge med en opsigelse af det admi-
nistrative samarbejde, som vi indledte i 2014. Denne henvendelse ud-
løste en heftig aktivitet, som kom til at præge en stor del af besty-
relsens arbejde i 2016. 

En tilsvarende henvendelse var sendt til 12-13 andre firma-/branche-
specifikke klubber, som på daværende tidspunkt også fik udført klub-
administration fra kontoret i Køge. Opsigelsen var begrundet med en 
bekymring for, at klubberne evt. kunne blive momspligtige af de ydel-
ser, som de modtog fra Køge-kontoret. Man mente imidlertid at kun-
ne komme udenom problemet, hvis alle de opsagte klubber accepte-
rede at lade sig fusionere med Klub 173, der står som hovedinteres-
sent i Køge-kontoret. Dette ville i givet fald indebære, at bestyrelsen 
for Klub 173 så også skulle repræsentere samtlige klubber i Køge 
over for GF-ledelsen  i Odense. 

Denne vurdering var ikke på linie med GF Pharma’s opfattelse af situ-
ationen. Vi kunne jo netop gøre opmærksom på, at vi i det tidligere 
kontorfællesskab (”Treenigheden”) for 3 klubber på Firskovvej i Lyng-
by havde høstet praktiske erfaringer med en samarbejdsform, som vi 
mente også med fordel kunne praktiseres i Køge. Med bistand af klub-
bens revisor (Beierholm) foreslog vi derfor, at man ansøgte SKAT om 
en forhåndsgodkendelse af en sådan moms-fritaget samarbejds-kon-
struktion, men Køge-kontoret turde ikke binde an med denne løsning.

GF Pharma’s bestyrelse tog derfor initiativ til – i samarbejde med de 
andre opsagte klubber fra Køge-samarbejdet – at undersøge mulighe-
derne for at etablere et alternativt administrativt samarbejde. I denne
proces gik vi i dialog med Klub 105 (GF Kommunal) med kontorbasis 
på Østerbro i København. I løbet af efteråret fik vi forhandlet en ny 
løsning på plads, hvori det blev aftalt, at samtlige opsagte klubber fra 
Køge (tillige med enkelte firma-/branche-specifikke klubber fra Jyl-
land) ville etablere et nyt administrativt fællesskab med afsæt i GF 
Kommunals faciliteter på Østerbro. 
 
Sidst på året 2016 fik det nye fællesskab accept fra SKAT om, 
at man under nogle nærmere beskrevne vilkår kunne etablere 
en fælles administrativ enhed, uden at der skulle svares moms
af de ydelser, man leverede til de deltagende klubber. 

Det nye administrative fællesskab har nu været aktivt siden nytår 
2017 på en sådan måde, at vore medlemmer stort set intet har mær-



ket til skiftet. Klubkontorets telefonnummer er uændret, klubbens be-
styrelse er stadig vores talerør i forhold til koncernledelsen i Odense, 
og det oplevede serviceniveau vurderes at være fuldt på højde med 
det, som Køge-kontoret kunne præstere. Endvidere er der nu nedsat 
et forretningsudvalg for driften af den nye fælles kontorfunktion, hvori
klubbens formand og næstformand har sæde som en anerkendelse af 
den leverede indsats til gavn for fællesskabet. Også GF’s hovedkontor
og koncernledelse i Odense har erklæret sin støtte til den nye kon-
struktion, men var i øvrigt ikke til megen hjælp i forløbet. 

Bestyrelsens almindelige arbejde i det forgangne år har bl.a. ført til 
virkeliggørelsen af en frivillig vejhjælpsordning for medlemmerne. 
Ordningen har været i kraft siden sommeren 2016 og er kommet godt
fra start. Den tilbydes til en meget attraktiv pris (p.t. 300,- kr. om 
året) gennem vort samarbejde med SOS-Dansk Autohjælp og havde 
ved starten af 2017 indtegnet ca. 100 af klubbens medlemmer. Or-
ningen imødekommer et gennem længere tid fremsat medlemsønske.
Nærmere oplysning om vejhjælpsordningen kan indhentes fra klub-
bens kontor.

Klubbens drift gav i 2016 et tilfredsstillende økonomisk resultat med 
et overskud på xx kr. og opretholdelse af formuen på trods af øgede 
omkostninger med etablering af det nye kontor. Også i år blev der 
med hjælp fra den opsparede skadesreserve sikret en tilbagebetaling 
til medlemmerne (på 9% af forskudspræmien). I år blev denne til-
bagebetaling leveret på en ny måde; - nemlig som en reduktion af 
forskudspræmien for bilforsikringen i 2017. 

Mindre tilfredsstillende er det dog, at klubbens medlemstal fortsat  
svinder, hvilket vel også hænger sammen med forvirringen omkring 
vores klubkontor. Den sidste halvdel af 2016 skete der næsten intet 
på Køge-kontoret for at skabe vækst i vores medlemstal. Denne 
udvikling vil vi arbejde ihærdigt på at bremse med hjælp fra det nye 
kontor på Østerbro og ved at iværksætte et løbende generationsskifte
i bestyrelsen. 

Ole Feddersen
(Formand for bestyrelsen)


