
Formandsberetning til GF 2020 

 

Formanden berettede omkring følgende: 

Overskuddet på bilskadesregnskabet blev på 10%, under tidligere år, men i et ok leje. Overskuddet 

betales op foran på bilerne, så dette overskud vil blive mindre år for år, dog vil man opleve at man 

ikke betaler ind til et stort overskud. 

 

Porteføljeudvikling: 

 

31.12.18: i kr. bil = 4.322.202,- - øvrige = 6.503.536,- kr. – i alt: 10.825.738,- kr. 

31.12.19: i kr. bil = 5.087.529,- - øvrige = 7.458.033,- kr. – i alt: 12.545.562,- kr. 

 

Biler pr. 31.12.18 = 896 stk. Biler pr. 31.12.2019 = 1023 stk. 

Øvrige pr.  31.12.18 = 3206 stk. øvrige pr. 31.12.19 = 3550 stk. 

 

Klubben har oplevet en stigning på vores portefølje på næsten 15 %, hvilke må siges at være ganske 

tilfredsstillende. Set i det lys er de 10% i overskudsdeling rigtig flot, da man ofte oplever at ”ny” 

portefølje er dyrere i starten end ældre portefølje.   

 

Vi har fået rigtig godt gang i vores aftale med personalezonen som hjælpe os med at sende 

nyhedsmail til forskellige Pharma virksomheder – denne aftale forsætter ind i 2020, dog forventer 

vi ikke sammen stigning i porteføljen, men ønsker blot at vi får en mindre fremgang. 

 

Hvad er der sket i 2019? 

Fællesskabet på strandvejen er udfordret på driften, som resultere i et underskud, som alle skal være 

med til at dække. 

GF´s produkter har igen vundet ”Bedst i test” – denne gang på totalpakke – altså alle husstanden 

forsikringer.  

Husforsikring for andet år i træk kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk Penge. 

Ulykkesprodukt med nye dækninger. 

Vi ligger rigtig flot på Trustpilot – nr. 2 ud af 77 forsikringsselskaber. 

Mitgf – medlemsfordele er blevet udbygget og vores medlemmer kan nu komme til selvbetjening 

24 timer i døgnet i endnu højere grad 

Robotterne er ved at få rigtig godt fat i GF, så vi kan får meget rutinepræget arbejde væk fra vores 

medarbejdere 

Medarbejdertrivselsindeks 6,7 før 6,4. 

GFFonden – projekter/trafiksikkerhed kan indstille til kontakt@gfforsikring.dk 

 

 

Sidst vil jeg blot nævne at vores fusion med klub 175 er også kommet på plads hvilke vi er rigtig 

glade for, samt at dette også har styrket vores økonomi som er stærk og vi er godt forberedt på 

fremtiden. 

 

Venlig Hilsen 

Michael Jappe 

japp@gfforsikring.dk 

 

 


