
Bestyrelsesberetning for året 2020 

Generalforsamlingen i GF Veteran blev i 2020 afholdt alternativt. Da vi jo ikke kunne samles, som 

sædvanligt, havde bestyrelsen indhentet fuldmagter fra de medlemmer, der ville have deltaget i 

generalforsamlingen. Vi stillede op ved det annoncerede mødelokale for at informere eventuelle 

medlemmer, der ikke havde bemærket den alternative afvikling af generalforsamlingen. Der var 

heldigvis ingen medlemmer der gik forgæves. Derefter blev generalforsamlingen afholdt virtuelt 

over computer. Det var nok den hurtigste og mindst hyggelige generalforsamling, der har været 

afholdt i GF Veterans historie. Generalforsamlingen i år bliver sandsynligvis afholdt på samme 

måde, idet der i skrivende stund stadig er restriktioner med hensyn til forsamlinger. Indkaldelsen til 

generalforsamling, som ses andet sted på klubbens hjemmeside, anviser tid og sted for årets 

generalforsamling. Skulle restriktionerne blive ophævet, gennemføres den som beskrevet i 

indkaldelsen, ellers bliver det på samme måde som sidste år. Det er vigtigt at tilmelde sig, hvis 

man agter at deltage. Man bliver så kontaktet telefonisk eller pr. mail om, hvilken form for 

afholdelse der vil være mulig. 

Årsskiftet 2020/2021 var for GF Veteran et slags jubilæum, idet vi  da havde eksisteret som 

selvstændig forsikringsklub i 20 år. At vi ved samme lejlighed rundede 10.000 forsikringspolicer 

gjorde ikke glæden mindre. Et 20 års jubilæum kunne under normale vilkår godt have været fejret 

med en reception, hvor vi kunne have lagt øre til rosende ord, om de resultater GF Veteran har 

opnået. Vi måtte situationen taget i betragtning nøjes med at give personale og bestyrelse en 

flaske champagne, så de i eget selskab kunne skåle for det opnåede.  

Årsskiftet betød også, at køretøjer med blot 30 år på bagen kunne skifte status fra klassisk til 

veteran. Fem årgange af vores medlemmers køretøjer fik derfor en væsentlig lavere 

forsikringspræmie. Denne ændring var betinget af markedshensyn, idet andre udbydere af veteran 

forsikringer havde foretaget et sådant skift fra 35 år til 30 år for veteranforsikring. Bestyrelsen i GF 

Veteran mente ikke, at vore medlemmer skulle stilles dårligere, end hvad der kunne opnås i andre 

selskaber og formåede at få GF Forsikring til at ændre vilkårene. 

Året 2020 blev for alle danske et ganske særligt år. Covid 19 vendte, på mange områder, op og 

ned på, hvad vi kunne og hvad vi måtte. For veteran kørere blev det et fattigt år, idet rigtig mange 

aktiviteter, der muliggjorde, at vi kunne få luftet vore køretøjer, blev aflyst. Dette i lighed med alle 

andre kulturelle begivenheder, der involverede en større gruppe mennesker. Heldigvis, er der i 

skrivende stund forhåbninger om, at vi indenfor en overskuelig tid kan vende tilbage til mere 

normale tilstande.  

For GF Veteran blev året også særligt, idet generalforsamlingen i GF Forsikring ændrede vilkårene 

for medlemskab af forsikringsselskabet, med ikrafttræden ved årsskiftet 2020/2021. De nye vilkår 

blev sat i værk, for at alle med en forsikring i GF Forsikring kunne blive medlemmer af GF 

Forsikring. Indtil årsskiftet var betingelsen for et medlemskab,  at man havde en bil forsikret. For 

GF Veteran, en bil eller en motorcykel. Samtidig bortfaldt opkrævning af et indskud i selskabet på 

100,-kr. ved tegning af en køretøjsforsikring. I GF Veteran havde alle jo en køretøjsforsikring, så 

vore medlemmer får tilbagebetalt det tidligere opkrævede indskud, så der blev vel råd til en god 

flaske rødvin, for hver køretøj man måtte have. Af EDB tekniske årsager finder tilbagebetalingen 

først sted ved årets udgang 2021.Indtil årsskiftet blev der også opkrævet klubkontingent (30,-kr.) 

for hver veteran/klassisk police. Det er nu ændret til, at der kun opkræves et enkelt kontingent, 



uanset hvor mange veteran/klassisk køretøjer du måtte have. Da der med den nye ordning derfor 

fremover er væsentlig færre kontingenter, blev klubkontingentet ved generalforsamlingen 2020 

vedtaget hævet til 55,- kr., gældende for 2021. Undrer du dig over, kun at være opkrævet 30,-kr. 

skyldes det en fejl, som Gf Forsikring har kompenseret GF Veteran for. Det ville kun skabe 

forvirring. hvis man ville opkræve de manglende 25,-kr. Hvis vore medlemmer har øvrige 

forsikringer i en af de andre GF klubber, skal der også betales klubkontingent til denne. 

Kontingenterne i de forskellige klubber vedtages af deres generalforsamlinger og vi kender derfor 

ikke størrelsen på disse. 

Også i 2020 voksede GF Veteran i antal af forsikrede. Stigningen har været konstant i alle de år 

GF Veteran har eksisteret. En væsentlig grund hertil er vore meget lave priser på forsikringerne. At 

medlemmerne ejer forsikringsselskabet betyder, at der ikke skal betales udbytte til aktionærer og 

overskuddet på forsikringerne (hvis der er et), kan bruges til at sænke det kommende års 

forsikringspræmie. Grundpræmierne i GF Veteran som er blandt de laveste (hvis ikke de laveste) i 

segmentet for veteranforsikring, var i 2020 reduceret med 2019 årets overskud på 30%. Vi i 

bestyrelsen glæder os over relativ få tyverier.  Det sammen med medlemmernes fornuftige kørsel, 

med få skader til følge har bevirket, at forsikringsregnskabet for 2020 også viste et overskud på ca. 

30%, så den marginale præmiestigning fra 2020 til 2021 kun er betinget af pristallet, som blot har 

vist en meget moderat stigning. 

Klubregnskabet, der er revideret af statsautoriseret revisor, vil blive offentliggjort på klubbens 

hjemmeside, før generalforsamlingen. Regnskabet viser et større overskud end budgetteret, hvilket 

skyldes  Corona pandemien. Vi har i GF Veteran i lighed med tidligere år givet tilsagn om tilskud til 

en del veteran arrangementer. Mange af disse arrangementer har måttet aflyses grundet virussen 

og vort tilsagn er så ikke blevet aktiveret. Ved nogle af arrangementerne, hvor det lovede tilskud 

allerede er blevet udbetalt, og hvor arrangementet har måttet aflyses, står det udbetalte beløb som 

forskud på dette års arrangement. Det har også haft betydning for årets overskud, at det ikke har 

været muligt at deltage i de messer, stumpemarkeder m.m., som vi plejer at deltage i. Deltagelse i 

nogle af disse aktiviteter er relativ dyre, idet der er en del kørsel, hotelovernatninger og forplejning 

involveret. Vi håber som alle andre, at det i år bliver muligt at gennemføre mange af de 

veteran/klassisk aktiviteter, som klubber bruger megen energi på at planlægge og GF Veteran 

støtter gerne økonomisk, for at løbene kan gennemføres. 

For selskabet GF Forsikring har 2020 været et særdeles godt år. Selskabet er vokset mere en 

budgetteret og mere end 300.000 er nu GF forsikrede. Man er skånet for de store udgifter, som 

storme og en hård vinter giver. og har også haft store indkomster på finansielle investeringer. 

Resultatet heraf er, at der kan udbetales overskud til alle forsikringstyper. At GF Forsikring i 

sammenlignings portaler og i Trust Pilot scorer meget højt, giver forhåbninger om, at den positive 

udvikling for selskabet kan fortsætte. 

I denne beretning fylder den nye medlemsstruktur i GF Forsikring en hel del, men det har også 

været det emne der har optaget de forskellige klubbestyrelser, inklusive vores, meget. Det har med 

den nye struktur været nødvendigt at tage specielle hensyn til GF Veteran, så vi ikke mistede vore 

medlemmer med andre GF forsikringer til andre klubber (dobbelt medlemskab), ligesom der er 

taget specielle økonomiske hensyn i afregningsmodellen for aflønning af klubben. Alle andre GF 

klubber modtager tegningsprovision, hvilket ikke er tilfældet med GF Veteran. Grundet vore meget 

lave præmier og manglende mulighed for at tegne øvrige forsikringer, er porteføljeprovisionen for 



GF Veteran betragtelig højere end for andre klubber. Disse specielle hensyn skulle sikre, at 

klubbens fremtidige økonomi ikke belastes af den nye struktur. 

Med disse ord mener vi at have berørt det væsentlige i årets GF Veteran historie. Der vil på den 

kommende generalforsamling, hvis den kan gennemføres normalt, være mulighed for at 

kommentere beretningen, stille spørgsmål og få uddybende forklaringer om ønsket. 

Klubbens bestyrelse takker for et godt samarbejde med vore medlemmer, med klubber og vor 

administration. Vi ønsker alle et godt 2021 med mange positive køreoplevelser i de bedagede 

køretøjer. 

NB: Vi er jo en forsikringsklub! Kør pænt og sikkert, vis hensyn og pas på dig selv og andre. 


