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Forsikringsklubben GF Pharma tog ved indgangen til 2015 officielt hul 

på samarbejdet med en ny organisation til varetagelse af klubbens 
administration og servicering af klubbens medlemmer. Fra det lille kontor 

på Firskovvej i Lyngby med et minimalt personale er opgaverne nu flyttet 

over til det mere robust bemandede kontor på Valdemarshaab i Køge, 
hvor 10 personer sidder klar til at støtte medlemmerne og klubbens 

arbejde. 
 

At det nye kontor så også skal servicere mere end 12 andre 
forsikringsklubber af samme kategori som vores klub (dvs. klubber med 

tilknytning til et firma eller en branche), kan vi kun betragte som en 
fordel. Herved opbygges og udveksles nyttig erfaring, og med 'stordriften' 

udvikles der mere rationelle arbejdsrutiner. Samtidig sker der en fordeling 
af kontordriftens omkostninger på flere skuldre, hvilket kan aflæses 

positivt i klubbens driftsresultat for 2015 (se den fremlagte årsrapport, 
som er godkendt af revisionen uden anmærkninger). 

 
Medvirkende til det gode driftsresultat er i øvrigt også afviklingen af det 

tidligere kontorfællesskab 'Treenigheden' på Firskovvej. Gennem sin 

levetid opbyggede dette fællesskab en kapital af de akkumulerede 
driftsoverskud, der nu i overensstemmelse med fællesskabets vedtægter 

er blevet udloddet til de 3 forsikringsklubber, som i sin tid stod for 
etableringen af 'Treenigheden'. 

 
Med afsæt i klubbens solide økonomi har bestyrelsen i øvrigt besluttet at 

frigive midler fra klubbens egne skadesreserver til årets 
forsikringsmæssige overskud. Dette indebærer, at vi også i år har kunnet 

glæde medlemmerne med en tilbagebetaling (10%) af den erlagte 
forskudspræmie. Tilbagebetalingen blev derved noget større, end årets 

præmie-/skades-resultat umiddelbart lagde op til. 
 

Det skal i øvrigt bemærkes, at GF's hovedbestyrelse i Odense har 
besluttet at ændre på udbetalingsmetoden for fremtidige 

forsikringsmæssige overskud. Beregningen af præmie-/skades-resultatet 

vil foregå som hidtil, men i stedet for en udbetaling i efterfølgende år vil 
et overskud fremover komme til syne som en nedsættelse af 

forskudsbetalingen for det efterfølgende år. Det gælder selvfølgelig 
stadig, at et evt. underskud i det forsikringsmæssige resultat ikke vil 

udløse ekstraopkrævninger til medlemmerne. 



 

En anden nyhed er, at GF Pharma fremover tilslutter sig GF's fordelsklub, 
lige som ganske mange andre klubber har gjort. Med dette arrangement 

kan vi bl.a. tilbyde medlemmerne et abonnement på GF's 
vejhjælpsordning, der leveres i samarbejde med SOS Dansk Autohjælp 

A/S. Ordningen leveres til en yderst konkurrencedygtig pris, som lige nu 
er 300 kr./år pr. køretøj. Prisen kunne sådan set godt blive endnu lavere, 

hvis alle klubbens medlemmer tilsluttede sig ordningen, men da vore 
medlemmer har ret forskellige behov, har bestyrelsen valgt at gøre 

ordningen ikke-obligatorisk. Man tilmelder sig ved at kontakte klubbens 
kontor pr. mail gf-pharma@gfforsikring.dk eller telefon 70 20 05 47 og 

oplyse sit autopolicenummer. Betaling sker sammen med opkrævningen 
af den almindelige autoforsikringspræmie.  

 
Takket være samarbejdet med de øvrige klubber i Køge, står vi stærkere i 

forhold til GF-Odense, der traditionelt har lyttet meget til de store 

regionsklubber ('postnummerklubberne'). Denne fælles styrke har især 
været vigtig i spørgsmålet om en evt. momsbelastning af klubydelserne, 

hvilket vi på medlemmernes vegne vil gøre meget for at styre udenom. 
Sammen med 12 andre klubber har GF Pharma derfor medvirket stærkt til 

at undgå en sådan fordyrelse, idet vi har fået involveret GF Pharma's 
revisionsselskab (Beierholm) i arbejdet. Kontoret i Køge har ikke ønsket 

at deltage i denne proces, som kan munde ud i, at vi sammen med 12 
ligesindede klubber flytter vores kontorfunktion til en anden lokalitet i 

Københavns-området og etablerer et alternativt kontorfællesskab. 
 

Klubbens medlemstal har været fortsat svagt vigende i 2015, så 
bestyrelsen har arbejdet løbende på at etablere nye relationer til 

relevante samarbejdspartnere, der kunne have en interesse i at lade 
medarbejdere tilslutte sig vort forsikringskoncept. En af de mere 

interessante muligheder er den kontakt, vi via et af vores medlemmer har 

åbnet til NNE-Pharmaplan, der indgår i NOVO-koncernen.  
 

Med dette års generalforsamling har vores kasserer gennem mange år, 
Erik Helmer, ønsket at blive frigjort fra denne post. Samtidig må vi tage 

afsked med 2 bestyrelsesmedlemmer, der har tilkendegivet, at de nu 
ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det drejer sig om H.C. Villiam og Jacob 

Skov, som navnlig har beskæftiget sig med henholdsvis arbejdet i 
klubbens skadesudvalg og udviklingen af klubbens it-hjælpemidler. På 

klubbens vegne skal der lyde en tak for indsatsen gennem årene.  
 

Der er ikke planer om lige nu at genbesætte de tilhørende to 
bestyrelsesposter. 

  

Ole Feddersen 

Formand for bestyrelsen 
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