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2018 har været et meget spændende år i Forsikringsklubben GF Phar-
ma, da det nu er lykkedes for os at skabe den længe ønskede frem-
gang i klubbens medlemstal. De senere år har vi haft absolut tilfreds-
stillende præmie-/skades-resultater og en sund økonomi i klubben, 
men der skal åbenbart andet til for at stimulere interessen for grup-
peforsikringsprincippet. Derfor afholdt bestyrelsen et visions-seminar i
november 2018 med det formål at diskutere udviklingsmuligheder og 
markedsføring inden for klubbens målområde (farmaceutisk industri 
og service i Danmark). Det blev efterfølgende besluttet at etablere et 
samarbejde med organisationen ’Personalezonen’, der tilbyder for-
skellige medarbejderfordele til personale i blandt andet farmaceutiske
virksomheder. ’Personalezonen’ ledes af Tom Vogel, der er uddannet 
inden for forsikringsbranchen og bl.a. vokset op med gruppeforsik-
ringskonceptet gennem sit tidligere arbejde for AI Forsikring. 

Det nye samarbejde har vakt betydelig interesse i Personalezonens  
medlemsbase, hvorfra mange har søgt om medlemskab i vores klub.  
Medlemstallet er også øget til næsten 1000 ved årsskiftet 2018/2019 
med fortsat vækst i sigte, efterhånden som flere farmaceutiske virk-
somheder og organisationer tilslutter sig via ’Personalezonen’.

Men medlemstallet kan også fremmes som et resultat af godt samar-
bejde med andre forsikringsklubber, selv om dette ikke direkte kan 
beskrives som ’organisk’ vækst i GF sammenhæng. Gennem en år-
række har GF Pharma således haft en nær kontakt med Forsikrings-
klubben GF Slotsholmen, som vi har set som gode kolleger helt til-
bage fra AI-tiden, og med hvem vi for år tilbage etablerede det vel-
fungerende fælles forsikringskontor på Firskovvej i Lyngby. Også GF 
Slotsholmen har de senere år måttet notere sig en drastisk medlems-
tilbagegang og kunne inden for sin målgruppe ikke identificere en re-
levant vækstmulighed. I konsekvens heraf modtog GF Pharma derfor 
en henvendelse fra bestyrelsen for GF Slotsholmen, om hvorvidt en 
fusion af de to klubber ville være en mulighed.

Da medlemsprofilen i GF Slotsholmen svarer ret nøje til GF Pharma’s 
medlemsprofil (dvs. fornuftige og ansvarsbevidste mennesker med en
positiv holdning til gruppeforsikringskonceptet), blev man enige om, 
at en fusion mellem de to klubber kunne være fordelagtig for begge 
parter og deres forsikringstagere. Fusionen skal selvfølgelig godken-
des af parternes generalforsamlinger og kan – hvis besluttet - få virk-
ning fra nytår 2019 med GF Pharma som den fortsættende forsik-
ringsklub. Fusionsprocessen blev sat i gang med støtte fra GF’ juridi-



ske afdeling i Odense og lader GF Slotsholmen’s hidtidige målgruppe 
blive opretholdt som supplerende kundebasis i GF Pharma. På denne 
måde kan vort samlede medlemstal allerede i 2019 nå op på ca. 
1300. 

Den foreslåede fusion vil gøre GF Pharma til en mere markant med-
spiller i kontorfællesskabet med de andre firma-/fagklubber. Dette 
kontorfællesskab (Svanemøllen) fungerer tilfredsstillende og har vist 
sin værdi ikke mindst i vore stadige bestræbelser på at undgå, at for-
sikringerne pålægges fordyrende omkostninger i form af en ekstra 
momsbyrde. Denne udfordring og de stadigt øgede myndighedskrav 
om kontrol af den finansielle sektor håndteres bedst, når flere klubber
kan arbejde sammen som i Svanemølle-fællesskabet. Vi skal fortsat 
kunne levere en konkurrencedygtig og attraktiv forsikring til medlem-
merne, hvilket forudsætter en sund driftsøkonomi i klubben og med-
lemmernes opretholdelse af det gode præmie-/skades-resultat, der 
giver et klækkeligt nedslag i forsikringspræmien det efterfølgende år. 

På bestyrelsens visions-seminar blev det tillige besluttet at foreslå en 
ændring i bestyrelsens sammensætning, så der kunne åbnes en plads
i bestyrelsen til en repræsentant for de medlemmer, der tilgår klub-
ben fra GF Slotsholmen. Dette kan passende kombineres med et ge-
nerationsskifte, så arbejdet fremover ledes af en en ny (og yngre) be-
styrelsesformand. Disse forhold vil blive yderligere diskuteret på GF 
Pharma’s generalforsamling i april 2019, hvor man også skal forholde 
sig til forskellige ændringer af klubbens vedtægter som nærmere gen-
nemgået på klubbens hjemmeside og udsendelse til medlemmerne 
via eBoks. De her nødvendige vedtægtsændringer følger af de behov, 
som udløses af fusionen med en anden forsikringsklub samt af pålæg 
fra hovedbestyrelsen vedr. samarbejdsaftalen med GF. 

Yderligere behov for vedtægtsændringer kan komme på tale, når GF 
fremlægger forslag til en modernisering af hele sit medlemsbegreb, 
der hidtil har været knyttet alene til autoforsikringskunder. I erken-
delse af at flere og flere forsikringstagere ikke er ejer af en bil, over-
vejes en mere generel struktur, der tilbyder med-ejerskab af GF, også
når en forsikringstager ’kun’ er interesseret i at tegne forsikring inden
for andre brancher (indbo, hus, etc.). Sådanne overvejelser vil blive 
diskuteret og videreudviklet i løbet af 2019, men forventes i øvrigt 
ikke at give anledning til ændringer i den grundlæggende klubstruk-
tur. 
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