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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen torsdag den 7. april 2016 

Flere og flere handler på internettet. Lige nu gælder det kun i begrænset omfang køb af forsikring. Der er dog 
ingen tvivl om, at det snart kommer. Mange forsikringsselskaber har taget forskud på ”glæderne” og lukket deres 
lokale kontorer. Man satser med andre ord på den upersonlige kontakt. 
 
I GF ved vi, at mange gerne vil have direkte personlig kontakt med deres forsikringsselskab. 
Når jeg siger det ude i byen, er modsvaret meget ofte, at det kun er ældre mennesker, som ikke vil bruge 
internettet. Men det er ikke rigtigt. Der kommer mange unge ind til os. De unge kommer, fordi de gerne vil have 
direkte personlig kontakt, og fordi der er mange ting inden for forsikring, som de er usikre på. 
 
GF har derfor valgt at være det forsikringsselskab, der har kontorer overalt i landet, så det er let at opnå den 
direkte personlige kontakt. 
Det er en dyr løsning, men da vi ikke har aktionærer og derfor heller ikke skal betale udbytte, har vi de ekstra 
penge, der skal til for at have kontorer. 
 
Det er både vores lokale kontorer og den utroligt fine bedømmelse, som vores medlemmer giver os, der har 
betydet, at Ældre Sagen og Jyske Bank har indgået et samarbejde med os. 
Ældre Sagen ser en meget stor fordel i, at vi har kontorer overalt i landet så man ikke absolut skal i kontakt med 
os gennem telefonen, og det er selvfølgelig også en fordel, at vi har nogle gode forsikringer. 
 
Jyske Bank har ligesom GF lokale og velfungerende kontorer overalt i landet, og for Jyske Bank er det, ligesom 
for GF, kunden, der står i centrum. 
 
Vores gode forsikringer og vores åbne kontorer i Frederikshavn og Hjørring, har betydet, at vi nu har mange flere 
kontakter med kunder end tidligere. 
Vi har derfor ansat nye medarbejdere. 
I 2014 ansatte vi Lone Christensen og Begitte Købstrup blev opnormeret til fuld tid. 
I juni fik deltidsansatte Anette stilling ved UdbetalingDanmark, og i forbindelse med sommerferien gik 
deltidsansatte forretningsfører Birthe Jensen på pension. 
De er erstattet af tre fuldtidsansatte. 
Ny forretningsfører er Tina Philipsen. Ved årsskiftet ansatte vi yderligere to medarbejdere. På kontoret i 
Frederikshavn er det Rene Pedersen og i Hjørring er det Søren Larsen. 
Alt i alt har vi nu 7 forsikringsansatte. 
 
Selvom vi har øget antallet af medarbejdere, har vi haft rigtigt travlt her i 2016. 
GF i Odense laver et budget for, hvor meget man forventer, der kan tegnes i et område som vores. 
Vi har her i 2016 tegnet 121% af det forventede. I 2015 nåede vi desværre kun 82%. 
 
Med hensyn til bilforsikring har vi lidt flere policer i kraft ved dette års udgang end ved udgangen af året før. En 
fremgang på 1,5%. Det er fint nok, men vi havde selvfølgelig håbet på flere. På den anden side er vi nødt til at 
erkende, at det ikke er muligt at konkurrere med nogle bilmærkers næsten gratis forsikring på en ny bil.  
Vi har heldigvis erfaring for, at vores bilforsikringstagere vender tilbage til os, når bilforhandlerens slagtilbud 
afløses af en normal forsikring. 
 
Det er gået rigtigt fint med bilskaderegnskabet igen i år. Vi kan udbetale 12% af den indbetalte præmie eller 1,9 
millioner kroner. Det er rigtigt flot. 
Her i marts er det sidste gang, at vi udbetaler overskuddet på jeres Nemkonto. 
Fremover bliver overskuddet fratrukket årets præmie. Det betyder, at du får overskuddet for 2016 allerede i ved 
årsskiftet når du betaler din præmie for 2017 i stedet for at skulle vente til marts 2017. 
 
Kontingentstrukturen for autohjælpen er blevet omlagt, så kontingentet for en op til 3 år gammel bil kun er 100 kr. 
om året, mens det for en 12 år gammel bil er 475 kr. om året. 
I beløbet er indeholdt en forsikringsafgift til staten, og trailer eller campingvogn er med i abonnementet. 
 
Det skal understreges, at kontingentet til autohjælpen i GF Nord er meget lavt. 
 
Et lidt mere omfattende abonnement hos Falck koster 948 kr. om året uanset bilens alder – og så skal der 
betales yderligere 859 kr. for en campingvogn og 122 kr.for en trailer. 
Hos FDM koster autohjælpen 455 kr. om året uafhængigt af bilens alder, og det koster 720 kr., hvis campingvogn 
skal med i abonnementet. 



 
 
Alt i alt er det gået godt for GF Nord i 2015. 
Hvem kan jeg så takke for det fine resultat? 
Jeg kan takke alle vores medlemmer, men ikke mindst skal jeg takke vores syv medarbejdere Tina, Linda, Lotte, 
Begitte, Lone, Søren og Rene for deres menneskelige og samtidig dybt professionelle måde at rådgive på. 
 
Jens Jørgen Vinther  

 
 
 
I GF Nord har vi tradition for at udbetale overskud til medlemmerne.  
Det udbetalte overskud i de sidste mange år ses af tabellen.  
 
2003: 17%  
2004: 20%  
2005: 20%  
2006: 25%  
2007: 20%  
2008: 21%  
2009: 18%  
2010: 17%  
2011: 15%  
2012: 10% 
2013: 15% 
2014: 15% 
2015: 12% 

 

 


