
Bestyrelsesberetning for året 2018 
Året 2018 blev endnu et år med vækst i antallet af medlemmer og også et år med overskud på 
forsikringsregnskabet. 

Når der alligevel blev præmiestigninger på den opkrævede præmie for 2019, skyldes det, at 
overskuddet på knap 15% er på baggrund af grundpræmien og ikke af den faktisk indbetalte 
præmie for 2018. Den faktisk indbetalte præmie for 2018 var som resultat af skadesregnskabet 
2017 reduceret med knap 29% i forhold til grundpræmien, så differencen mellem 2017 
overskuddet på 29% og 2018 overskuddet på 15% er, sammen med en generel pristalsjustering, 
årsag til præmieforhøjelsen. 

Forsikringsregnskabet opgøres ved afslutning af 3. kvartal for at give tid til beregning af den 
fremtidige præmie og for i tide, at kunne udsende opkrævning af det kommende års 
forsikringspræmie. Der vil derfor altid være en større eller mindre difference på det faktiske resultat 
af årets skaderegnskab. Differencen for GF Veteran's skadesregnskab viste et beløb på rundt 
880.000,-kr. i positiv retning. Havde det beløb været med i det forventede resultat, havde 
overskuddet i stedet været knap 27% og prisstigningen havde da primært blot været 
pristalsregulering. De 880.000,-kr. er henlagt til reserverne og kan aktiveres til at justere næste års 
præmie i positiv retning. 

I lighed med tidligere år har der været handlet livligt blandt vore medlemmer, så en del køretøjer 
har fået nye ejere. Heldigvis, for GF Veteran, bliver næsten alle igen forsikret hos os og 
slutresultatet mellem afgang og tilgang blev i 2018 en vækst på over 400 policer. Resultatet er ikke 
på højde med de bedste vækst år i GF Veterans historie, hvilket heller ikke var forventeligt. 
Bestyrelsen forventer dog en opblødning i Dansk Veteranbil Klub's holdning til en eksklusivaftale 
med selskabet ETU, således at det også vil være muligt for GF Veteran at annoncere i klubbladet 
og på denne måde agitere for vort produkt. GF Veteran har på baggrund af eksklusivaftalen været 
tilbageholdende med at yde støtte til aktiviteter i DVK's regi. Skulle eksklusivaftalen forsvinde vil 
bestyrelsen være åben for også at yde tilskud til løb arrangeret af DVK afdelinger og det vil uden 
tvivl være medvirkende til, at vi yderligere kan øge antallet af forsikringstagere i GF Veteran. 

GF Veteran har også i det forløbne år ydet tilskud til alle Danmarks Veteran Motorcykleklubs 
officielle løbsarrangementer, vi har bidraget til Ringkøbingløbet, Bornholm Rundt, Korsørløbet, 
Oldtimerløbet, samt andre løb og arrangementer. Vi har udstillet med stand på SwapMeet i 
Andelslandsbyen Nyvang, på Veteran og Brugtbilsmesse Fredericia, samt på årets CHGP race på 
Bellahøj. I tidligere år har vi også haft vor stand på Stumpemarkedet i Herning, men det stadigt 
indskrænkede deltagerantal af udstillere og besøgende har gjort, at Herning er blevet valgt fra. Der 
vil sikkert være andre arrangementer, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at GF Veteran deltog, 
men da alle bestyrelsens medlemmer selv er aktive veteran kørere, vil vi jo også selv have tid til 
lidt køreture i sæsonen. Vi overvejer derfor nøje hvilke udstillinger og arrangementer, det giver 
bedst mening at deltage i. 

Der er to regnskaber som knytter sig til GF Veteran. Det ene, som bestyrelsen ikke har indflydelse 
på, er forsikringsregnskabet som jo afhænger af skadesforløbet. Det andet er klubregnskabet, som 
fremlægges under et selvstændigt punkt på generalforsamlingen og som vil blive offentliggjort på 
klubbens hjemmeside. Medens dette skrives er regnskabet overdraget til klubbens revisor, som 



forestår bogføringen og revisionen. GF Veteran modtager fra GF Forsikring et beløb pr. police for 
at administrere forsikringerne, ligesom der også fra GF Forsikring ydes  tilskud til markedsføring. 
Klubben betaler en  betragtelig del af administrationstilskuddet til vor samarbejdspartner, GF 
Kommunal, der har lønnet, professionelt, personale til at udføre den administrative opgave. 
Bestyrelsen i GF Veteran modtager vederlag for at udføre bestyrelsesarbejdet og får dækket 
udgifter i forbindelse med deltagelse i udstillinger, løb, m.m. Vi har betragtelige udgifter til 
annoncering, sponsorstøtte og andet. Det er dog forventeligt at klubregnskabet, også i år, vil 
udvise et overskud. så vi fortsat er i stand til at yde bidrag til veteran/klassisk aktiviteter i Danmark. 
Vi modtager løbende tilkendegivelser på, at det er med stor glæde. vore sponsorater bliver 
modtaget og at de er medvirkende til at holde deltagergebyrer på et plan. hvor mange kan være 
med. 

For GF Forsikring var 2018 også et godt år. Forsikringsporteføljen er vokset betragteligt og GF 
Forsikring markerer sig, i sammenligning andre forsikringsselskaber, ved at være et af selskaberne 
med størst kunde-tilfredshed. At selskabet, gennem klubberne, er medlemsejet er en del af 
succesen.  GF Forsikring startede, som et bilforsikringsselskab bestående af  klubber. Navnet GF 
betød oprindeligt "Gruppe Forsikring" og ejerskabet blev opnået ved, at alle forsikringstagere 
bidrog med 100,-kr. indskud pr. bil police. 

Som årene er gået er forsikringsområdet udvidet til efterhånden at omfatte næsten alle almindelige 
forsikringsprodukter. Ejerskabet er dog stadigvæk knyttet til bil policerne, idet klubberne, på 
medlemmernes vegne køber aktier og opnår stemmer på baggrund af antallet af bil policer. For GF 
Veterans vedkommende tæller både biler og motorcykler med.  

Der er, blandt GF klubber, et udbredt ønske om, at udvide det stemmeberettigede medlemskab til 
at omfatte samtlige policer, da et stigende antal forsikringstagere ikke har mulighed for at forsikre 
bil i GF. Grunden hertil kan være anskaffelse af leasingbil med inkluderet forsikring, ophør med 
ejerbil til fordel for delebil eller manglende godkendelse til fornyelse af kørekort. Den fremtidige 
medlemsstruktur vil blive et af emnerne på årets GF generalforsamling. GF Veteran er en af de 
større klubber i GF sammenhæng. Vor stemmemæssige vægt vil dog blive reduceret væsentligt, 
når medlemskredsen udvides til at omfatte samtlige forsikringstagere i GF Forsikring. Det skønnes, 
at ca. en tredjedel af forsikringstagere i GF ikke har bilforsikring, men at de med en ny 
medlemsstruktur opnår samme medindflydelse som forsikringstagere med bilforsikring. I 
modsætning til alle øvrige klubber kan GF Veteran kun tegne veteran/klassisk forsikring og må 
overlade de øvrige forsikrings-produkter til de andre klubber. Som modpol til dette kan ingen andre 
GF klubber tegne veteran/klassisk forsikringer. Denne konstruktion gør, at øvrige klubber får øget 
deres stemmeberettigede antal medlemmer med ca. en tredjedel, hvor GF Veteran forbliver på 
samme niveau som hidtil. 

Med denne beretning mener bestyrelsen at være kommet omkring det væsentligste i årets GF 
Veteran historie. Vi håber at medlemmerne vil tage godt imod beretningen på den kommende 
generalforsamling, hvor den vil blive suppleret med yderligere oplysninger om ønsket. 

Bestyrelsen takker for et godt samarbejde med medlemmer, klubber og vor administration. Vi 
håber på en god køresæson 2019 med mange gode oplevelser i og på de gamle køretøjer. 

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



På bestyrelsens vegne 

Hans Hansen 
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