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Den 12. april, 2018 
 
 
 

Referat fra generalforsamlingen i forsikringsklubben 
GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet F.M.B.A 

 
 

Tid  :12. april, 2018 kl. 1900   
 
Sted  :Hestestalden, Kastellet  
 
Fremmødte :5 Bestyrelsesmedlemmer  
  
 :7 Medlemmer 
  
 :2 Fuldmagter (Antal stemmer 20) 
 
Dagsorden :1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 :2. Bestyrelsens beretning. 

 :3. Forelæggelse af klubbens årsrapport.    
 :4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
 :5. Fastsættelse af klubkontingent. 
 :6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
 :7. Valg af revisor og 1 suppleant. 
 :8. Eventuelt. 
 
 

 Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til 
de fremmødte. Herefter gennemgik han aftenens program og oplyste, at 
klubben efter generalforsamlingen ville være vært for en let anretning.  
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Ad pkt. 1 Valg af dirigent. (DI) 
 

Som mødets dirigent (DI) foreslog formanden (FM), A. Frank-Nielsen og 
spurgte, om der var andre interesserede. Da dette ikke var tilfældet blev A. 
Frank-Nielsen enstemmig valgt.  
DI indledte med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i.h.t. vedtægternes paragraf 8, som anfører mindst 14 dages varsel.  
Herefter overgik DI til valg af stemmetællere. DI foreslog, at man ventede med 
valg af stemmetællere hvis det blev aktuelt. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
Efter dette overgik han til dagsordenens punkt 2 ”Bestyrelsens beretning” og 
overgav ordet til FM.  

 
Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden (FM) 
 

Ejerforholdet. 
Ideen om gruppeforsikring, som bogstaverne ”GF” står for, var oprindelig et 
opgør med de traditionelle forsikringsselskabers måde at drive forretning på. I 
2017 kunne vi fejre 50 års jubilæum, og gennem alle årene har GF været et 
uafhængigt, dansk forsikringsselskab, skabt af kunderne og drevet for at 
varetage kundernes interesser. Vi er i dag et af Danmarks største kundeejede 
forsikringsselskaber baseret på selvstændige erhvervsdrivende foreninger, 
kaldet forsikringsklubber, der med lokale kontorer dækker hele Danmark. 

           
Administrativt kontorfællesskab. 
Når medlemmer i dag ringer på vores telefonnummer 49170194, bliver de 
betjent og serviceret af medarbejdere fra vores kontorfællesskab med klub 105, 
GF Kommunale, Strandvejen 59, 2100 København Ø.  
Vi har indgået et administrativt samarbejde og kontorfællesskab med klub 105, 
som blev indledt den 1. januar, 2017. Kontoret på Strandvejen 59, har indtil 1. 
januar, været base for GF Kommunal og GF Veteranbiler.  
De har derfor krævet en del ombygning og installation af udstyr. 
Samt udvidelse af lokaler, for derved at kunne servicere yderligere 14 stk. 
Firma/Fagklubber, hovedsagelig fra det tidligere Køge samarbejde, samt 
Veteranklubben.  
Udover øgede krav til fysiske rammer er der yderligere ansat 2-3  
medarbejdere, som efterfølgende skulle gennemgå uddannelse og træning. Der 
er således i dag ansat 11 medarbejdere på Strandvejen til at servicere en 
samlet portefølje på 11.270 bilforsikringer og 30.564 øvrige forsikringer. 
Der er både en faglig og en økonomisk fordel ved kontorfællesskabet, da 
udgifter til et allerede eksisterende kontor kan holdes lavt i sammenligning med 
hvad et helt nyt servicekontor vil kræve af investering for vores klub. Til forskel 
fra Køge samarbejdet, er der etableret Forretningsudvalg, som er 
medbestemmende over politiske og driftsmæssige anliggende.          
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Overskud. 
Overskud i klubben for 2017 vurderes som tilfredsstillende. Vores samlede 
skadeudgifter beløb sig til 3,4 mill. kroner – en stigning på 600.000 kr. – i 
forhold til 2016 og skadeantallet ender på 377 skader, så resultatet for 2017 
giver en tilbagebetalingsprocent på 12 %. Den høje procentsats skyldes, at vi 
har modtaget Ekstraordinær udbetaling fra tidligere år tilbageholdte 
reassurancebeløb for perioden 2013 – til og med 2016. Det er et samlet beløb 
på 793.000 kr. Dele af dette samlede beløb er anvist til udbetaling og der er 
hensat 195.727 kr. til Skadereserverne. Vores skadereserve øges herefter fra 
kr. 2.622.347 til 2.818.074.     
 
Overskudsdeling på bil. 
Andelen af overskuddet bliver trukket fra i prisen på den enkelte bilforsikring 
ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor forsikringerne fornys for det 
næste år. Bilforsikringen i GF har altid hovedforfald den 1. januar.  
Reguleringsprocenten på 12 procent, anvendes som rabat i præmier for 2018, 
og derfor skal vores forventninger til nytegninger og afgange i 2018 indgå i 
overvejelserne, når vi med udgangspunkt i skaderegnskabet for 2017 fastsætter 
reguleringsprocenten for 2018. 
 
Overskudsdeling på øvrige forsikringer. 
Skader på alle andre forsikringer end bil gør GF op på selskabsniveau på tværs 
af klubberne landet over. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på 
dine forsikringer ved hovedforfald. (Hovedforfald er den dato, hvor dine 
forsikringer fornyes for det næste år. 

 
Medlemstal.   
Medlemstallet i klub 194 har siden 2014 været for nedadgående fra 1438 
autopolicer til 1171 autopolicer pr. 31.12.2017. Der kan stadig spores en lille 
tilbagegang fra 01-01-2018 og til i dag på 1136 policer. Det kan naturligvis 
mærkes på den samlede indtjening i porteføljen. 
GF forbedrer løbende de forskellige produkter, og kan således præsentere en 
forbedret hus- og indboforsikring samt erhvervs- forsikring for mindre erhverv 
(max 20 medarbejdere). Hovedbestyrelsen har besluttet at ændre 
indtegningsreglerne på biler, så vi fremover vil kunne indtegne biler med op til 
400 hk. 
Medlemmer af Ældresagen vil fremover blive tegnet ind i de enkelte klubber og 
bliver dermed omfattet af klubbens overskudsdeling fra 2018. Vi håber de nye 
tiltag appellerer til, at der kommer flere medlemmer i vores klub. 
Overskudsdeling er din sikker- hed for, at du ikke betaler for meget, men får 
forsikring for alle penge. Vi arbejder for yderligere tiltag, således at vi igen kan 
forøge medlemstallet og klare os i GF krav om nettovækst. Medlemsforøgelse 
er selvfølgelig også noget, som I kan assistereklubben med. 

 
Tegningsbudget for klub 194.  
Resultat af årets første måneder viser, at klubben er kommet noget forsigtigt fra 
start her i 2018. Vi har ikke tegnet som budgetteret i januar, februar og marts. 
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Salgstallene ligger under 90 % af det budgetterede nettovækst. Vi håber vores 
tiltag på markedsføring og tilrettede produkter kan øge vores medlemstal. 
 
Autohjælp ordningen.     
Som medlem af GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet, FMBA, kan 
man nu vælge klubbens egen autohjælp for 29 kr. om måneden eller 350 kr. om 
året. Aftalen trådte i kraft 1. januar, 2018 og ca. 154 medlemmer har tilmeldt sig 
ordningen.  
Aftalen er frivillig og tegnes som tillæg til autoforsikringen i GF Officerer og 
Civile under Forsvarsministeriet, FMBA og man skal kontakte vores kontor på 
tlf. 49 17 01 94 for at tilmelde sig. Hvis man allerede har GF Autohjælp til 750 
kr. årligt, sker der ikke automatisk overførsel. Der skal tegnes et abonnement 
pr. bil. Kontingentet opkræves månedligt/kvartalsvis/årligt sammen med 
præmien og klubkontingentet. (Opkrævningerne afhænger af hvilken 
betalingsmetode man har valgt). 
Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil tilmelde sig klubbens autohjælp 
ordning og opfordres til at dele denne nyhed med kolleger og venner, således at 
vi kan blive flere i klubben.      
 
Marketing.  
Bestyrelsen har i det forløbne år markedsført klubben ved tildeling af 
sponsorater til militære sports – og skolearrangement samt annonceringer i 
militære blade. Vi annoncerer i bladet Reserven, Tidsskrift for Søvæsen, 
Magasinet Flyv, Danmarks Marineforening samt diverse Officersskole blade. 
GF præmie Ved Søværnets Officersskoles 316 års fødselsdagsarrangement.   
Markedsføringsansvarlige bestyrelsesmedlem Karsten Palle Hansen har i årets 
løb forhandlet acceptable priser på vore annoncer i de nævnte fagblade. 
Derudover har han indgået kontrakt med Hærens Officersskoles Hærløb.  
Der er opnået enighed i GF om, at klubber må indgå gruppeaftaler efter 
bestemte retningslinjer. 
Klubben har opstartet lokale aftaleforhandlinger med HOD, DMIF, og vi 
forventer yderligere at indlede forhandling med ROID. 
Bestyrelsens markedsføringstiltag skal medvirke til at øge medlemstallet i 
forsikringsklubben og således at anvende midler fra markedsføringspuljen til 
glæde for medlemmerne. Det skal opfordres til at, at I fortæller kolleger, naboer, 
venner og bekendte om GF og vores klub, således at vi på den måde kan øge 
vores medlemstal og derved skabe større overskud og tilbagebetaling til fordel 
for alle.  
 
Hjemmesiden. 
Hjemmesiden bliver løbende justeret vedr. lay out. Der findes nu også en GF 
APP så man kan besøge hjemmesiden fra sin smartphone eller iPad. 
Bestyrelsen benytter hjemmesiden til informations- og nyhedsformidling af 
forskellig karakter herunder information vedr. generalforsamling, referater, 
konkurrenceresultater, oplysninger om regnskaber m.v. 
Følg derfor med i nyhedstilgangen på hjemmesiden. ”Mit GF” er din helt 
personlige side hos GF. Her kan du betjene dig selv og få overblik over dine 
forsikringer. Man kan se de forsikringer, som er tegnet i sit navn og derved få en 
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samlet forsikringsoversigt – anmelde skader – se og ændre profil – 
selvbetjening – udtrække røde og grønne kort etc. Har du spørgsmål til dine 
forsikringer, er du altid velkommen til at kontakte dit GF-kontor. 
 
Autoriseret revisor. 
Med de støt voksende lovgivningskrav indenfor regnskabs aflæggelse for 
erhvervsdrivende foreninger, er det nødvendigt at søge faglig kompetent 
assistance ved den årlige regnskabsaflæggelse. Bestyrelsen foreslår derfor vi 
fortsat anvender  
 
Revisionsfirma,  
Skat og Råd,  
Stig Skovly 
Registreret Revisor 
3200 Helsinge. 
 
Hermed sluttede FM Bestyrelsens Beretning og overgav ordet til DI spurgte, om 
der var kommentarer til beretningen. 

 
Lauritz Jensen spurgte, om der var forsøgt kontakt til andre myndigheder. FM 
svarede, at det var der bl.a. havde man kontakt til Marinehjemmeværnet og 
Beredskabsstyrelsen. Da der ikke var andre spørgsmål, gik beretningen til 
afstemning. Beretningen blev enstemmig vedtaget.  

 
Ad pkt. 3 Forelæggelse af klubbens årsrapport ved kassereren (JN). 

JN indledte med at gennemgå Årsrapportens noter. Ken Zillmer (klubbens 
bilagsrevisor) udtalte at regnskabet var i fineste orden og foreslog at 
generalforsamlingen ikke behøvede at gennemgå dette. Efter dette forslag gik 
årsrapporten til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Årsrapporten kan 
genses på Klubbens hjemmeside. 

 
 
Ad pkt. 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

FM oplyste er der ikke er modtaget forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen 
indstiller, at klubbens vedtægter ændres i overensstemmelse med 
nedenstående: 
 
§ 1 ændres fra: Klubbens navn er GF Officerer og Civile under 
Forsvarsministeriet. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands 
privatadresse. 
 
§ 1 ændres til: Klubbens navn er GF Officerer og Civile under 
Forsvarsministeriet F.M.B.A. Dens hjemsted er den til enhver tid værende 
klubformands privatadresse. 

 
Motivation: Ifølge Erhvervsvirksomhedsloven § 6: Ved en Virksomheds navn 

forstås i denne lov det navn, hvorunder virksomheden udøver sin 
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erhvervsdrift eller en del af denne, og som anvendes ved underskrift 
for virksomheden. Stk. 6. Navnet for en virksomhed med begrænset 
ansvar skal indeholde oplysning om ansvarsbegrænsning. 
Som forkortelse for andelsselskaber med begrænset ansvar kan 
alene benyttes ”AMBA”, og F.M.B.A. for forening med begrænset 
ansvar. 

 
§ 7 ændres fra: Til dækning af en del af klubbens udgifter kræves et 
årskontingent pr. forsikret bil, der fast sættes af klubbens generalforsamling. 
 
§ 7 ændres til: Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et 
kontingent pr. forsikret bil, der fastsættes af klubbens generalforsamling. 
 
Motivation: Som en fornyet valgmulighed tilbyder GF forsikring valgfrihed for 

betaling af policer månedligt/kvartalsvist/eller årligt. Det betyder, at 
kontingent skal opdeles i 12 dele ved månedlige opkrævninger/4 dele 
ved valg af kvartalsvise opkrævninger o.s.v.  

 
§ 9 ændres fra Øverste linje: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april 
eller maj måned 

 
§ 9 ændres til Øverste linje: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. 
april. 

 
Motivation: Samarbejdsaftalen mellem GF forsikring og autoforsikringsklubberne 

og dermed også GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 
F.M.B.A. er blevet ændret ved en ekstra ordinær generalforsamling 
fredag den 1. december 2017 på Sinatur Storebælt Østerøvej 12, 
5800, Nyborg. 
Forslaget, der blev vedtaget, betyder at generalforsamlingen i 
klubberne fremrykkes og afholdes senest den 15. april hvert år.   

 
§ 14 ændres fra: Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller af 2 

andre medlemmer af bestyrelsen. Køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom kræver dog mindst 3 
bestyrelsesmedlemmers underskrift. 

 
§14 ændres til: Klubben tegnes af bestyrelsens formand, 

næstformand eller af 2 andre medlemmer af 
bestyrelsen. Ved dispositioner, der overstiger 250.000 
kr. tegnes klubben dog af mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer i forening.     

 
Motivation: Ifølge Erhvervsstyrelsens praksis må en tegningsregel som 

udgangspunkt ikke indeholde begrænsninger. Styrelsen accepterer 
dog beløbsmæssige begrænsninger, men der i mod ikke 
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begrænsninger, der er knyttet typen af transaktionen. Bestyrelsen 
anbefaler, derfor at § 14 ændres, så tegningsretten begrænses til 
dispositioner, der ikke beløbsmæssigt overstiger 250.000 kr. 

 
Forslag til ændring af § 7 blev trukket, da der ikke er forskel i betaling. 
Øvrige forslag til ændring af vedtægter §§ 1, 9 og 14 blev alle sat til 
afstemning et af gangen. Alle 3 ændringer blev enstemmigt vedtaget.   

   
Ad pkt. 5 Fastsættelse af klubkontingent. 

DI oplyste, at bestyrelsen ville foreslå, at klubkontingentet blev bibeholdt på 
kr. 100. Der var ingen kommentarer og forslaget blev enstemmig vedtaget. 

 
Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

På valg til bestyrelsen var der 3 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant, 
som alle var villig til genvalg. DI spurgte, om der var andre, der ville stille 
op. Da dette ikke var tilfældet, lod DI forslaget gå til afstemning. De 
opstillede blev enstemmig valgt.  

 
Ad pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Herefter gik DI videre til valg af intern revisor og revisorsuppleant. Begge 
var villige til genvalg. Efter afstemningen kunne DI oplyse, at både intern 
revisor og revisorsuppleanten var enstemmig valgt.  

 
Ad pkt. 8 Eventuelt. 

DI spurgte forsamlingen, om der var yderligere kommentarer, idet han 
gjorde opmærksom på, at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt. 
Da dette ikke var tilfældet, takkede diagenten for det store arbejde, der var 
blevet udvist i forbindelse med fusionen af klub 164 og klub 194.  
Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede DI, at dagsordenen var 
gennemført. Han takkede generalforsamlingen for god ro og orden og gav 
herefter ordet til FM. 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte 2 flasker 
vin for sit store arbejde. Han gjorde yderligere de fremmødte opmærksom 
på, at der ville blive serveret en let anretning.  
        
Generalforsamlingen sluttede kl. 2050. 
 
 

                                                    

   
Sign. 

 
 

S. Jessen Møller 
formand 

 

 


