Beretning fra GF Finans og GF Østjylland
Bestyrelsens beretning for 2015.
Denne beretning er nu den 2. i rækken, hvor medlemmerne i GF Finans og GF Østsjælland bliver serviceret fra
samme kontor i Køge efter fusionen af de to klubber. Det er derfor også tid til at se tilbage på denne tid.
I året har vi ansat endnu en dygtig medarbejder, som skal være med til at styrke indsatsen i retning af at besøge
potentielle forsikringskunder i vores markedsområde. Vores 10 engagerende og kompetente medarbejdere
servicerede ved udgangen af året i alt 5.596 medlemmer. Bemandingen består af 3 der udfører kundebesøg
samt 7 på kontoret.
I 2015 har vi haft stor fokus på markedsføring i lokalområdet Køge. Der er etableret samarbejde med
Automester, Diabetesforeningen, Jyske Bank, Ældresagen og Verisure Privatalarm.
Vi forsøger også forsat at gøre os synlige i de markedsområder, som dækkes af GF Finans. Blandt andet har vi
indgået aftaler med Jyske Bank og Coop Bank.
Der er stor konkurrence på forsikringsområdet, men den grundige rådgivning af kunderne fra de ansatte gør, at vi
stille og roligt har skabt et godt fundament for kontoret.
Bilskaderegnskabet udviste for året et overskud på 11%. Vi var i 2015 begunstiget af en mild og kort vinter dog
med et kraftigt snefald i slutningen af november. Sneen forsvandt dog hurtigt, og det var således medvirkende til
det gode resultat.
Den obligatoriske Transportordning fungerer fortsat tilfredsstillende. Ordningen, som kun koster kr. 275 årligt, er
et godt og meget konkurrencedygtigt sideprodukt til bilforsikringen set i forhold til tilsvarende ordninger fra andre
udbydere. Betingelserne for denne ordning fremgår af vores hjemmeside.
Slutteligt vil vi gerne sige tak for det gode samarbejde gennem 2015. Måske kender du en nabo, en bekendt eller
en kollega, som du synes skal have et godt tilbud på sine forsikringer. Vores personale på kontoret står til
rådighed med god og kompetent rådgivning.
På bestyrelsens vegne.
Jørgen Petersen
Formand

Referatet af generalforsamlingen kan ses på klubbens hjemmeside: www.gfkoge.dk eller
www.gffinans.dk ca. 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.
Der er indkommet følgende forslag fra et medlem:
”Transportordningen ændres fra at være obligatorisk til at være valgfri”
- Bestyrelsen kan ifølge nedenstående motivering ikke gå ind for dette forslag.
Motivering:
Forskellen mellem klubbens obligatoriske Transportordning og Mobilitetsordningerne er følgende:
Mobilitetsordningerne:
Ved køb af en fabriksny bil er der ofte tilknyttet en mobilitetsordning gældende for 1 år. Ordningen forlænges,
hvis bilen serviceres på det autoriserede værksted.
Kunden kan derfor være bundet til et bestemt værksted. Bilsælgerne forklarer ofte kunderne, at de med denne
mobilitetsordning, ikke behøver nogen anden form for autohjælp. Men er det nu rigtigt?

FDM har været fremme med nogle kritiske artikler om mobilitetsordningerne. Disse dækker normalt tekniske
skader på bilens mekanik. Enkelte ordninger dækker udbringning af brændstof og hjulskift ved punktering.
Mobilitetsordningerne dækker som hovedregel ikke:







transport fra et færdselsuheld
transport som følge af hærværk
stenslag på forruden
efterspændt trailer eller campingvogn
eller hvis bilen sidder fast i sneen, sandet eller på en mark.

Den obligatoriske Transportordning:
Frem for de mange faldgrupper, der er forbundet med disse mobilitetsordninger, er det betryggende for vores
medlemmer, at klubbens obligatoriske Transportordning også dækker disse forhold.
Bestyrelsen finder derfor stadig, at medlemmerne er bedst dækket af klubbens Transportordning. Samtidig er
den billigst, fordi den netop er obligatorisk.
Motivering slut.

