
Bestyrelsesberetning for året 2022 

Endelig fik vi has på det værste Coronaen medførte, den nødvendige isolation, som rigtig mange 

blev offer for, da stort set alle sociale arrangementer blev aflyst. Vi fik igen mulighed for at lufte 

vore køretøjer sammen med ligesindede, dog viste det sig, at der var en vis tilbageholdenhed med 

tilmeldinger til flere veteranløb. Om det var nervøsitet for eventuel smitte, eller det blot var et 

midlertidigt resultat af den lange pause, må tilmeldinger til 2023's forskellige løb og arrangementer 

vise. GF Veteran glæder sig til igen at kunne støtte op om de aktiviteter, som udfoldes blandt 

klubber for veteran/klassisk køretøjer. Som noget nyt, har GF Veteran ydet tilskud til enkelte 

aktiviteter afholdt i Dansk Veteranbil Klub regi. Det er glædeligt, at vi nu kan annoncere for vore 

forsikringer i DVK's blad, Veteran Tidende, og gøre bladets læsere opmærksom på vore 

fordelagtige priser. Det har tidligere været forbeholdt et enkelt konkurrerende forsikringsselskab at 

annoncere i bladet. Med den nye holdning i DVK støtter GF Veteran gerne arrangementer og løb, 

hvor DVK er initiativtager.  

Årets generalforsamling blev afholdt med fysisk fremmøde for de medlemmer, der havde mulighed 

og lyst til at deltage. Der var desværre alt for få deltagere. Vi er bevidste om, at det for mange vil 

være besværligt og udgiftskrævende at rejse til Ballerup for at deltage, men en betragtelig del af 

medlemmerne er bosiddende i hovedstadsområdet og mødestedet er nabo til Ballerup S-togs 

station, så der kunne godt komme mange flere, end det er tilfældet. Generalforsamlingen forløb 

som tidligere generalforsamlinger i god ro og orden. Der var god dialog mellem de fremmødte og 

snakken gik også livligt efter afslutningen på dagsordenen. Det hjælper på talelysten, når der 

serveres lidt smørrebrød og øl. Der var enstemmig vedtagelse af de punkter, der skulle stemmes 

om, og alle valg var genvalg. 

Økonomien i klubben er særdeles god, og uagtet generalforsamlingens godkendelse af at 

bibeholde kontingentet på 55,-kr., besluttede bestyrelsen at nedsætte kontingentet til 30,-kr for 

2023. Bestyrelsen forventer ikke alvorlige protester i den anledning. Det har været medvirkende til 

den gode økonomi, at mange af de arrangementer vi normalt yder tilskud til har været aflyst i de 

tidligere år grundet Corona. Det har betydet, at tidligere bevilligede og udbetalte tilskud ikke har 

været anvendt og først er blevet brugt i 2022, uden fornyede ansøgninger om tilskud. Vi ser meget 

gerne kommende ansøgninger om tilskud til veteran/klassisk løb og arrangementer. Det skal 

bemærkes, at den gode klubøkonomi ikke kan anvendes til at reducere prisen på vore forsikringer, 

da tilskud fra GF Forsikring til klubben for at administrere forsikringerne, ikke har noget med 

skadesregnskabet at gøre. En fejl hos GF Forsikring i Odense har bevirket, at medlemmer som har 

andet end veteran/klassisk forsikringer i selskabet, er blevet opkrævet et forkert klubkontingent. 

Typisk betragtelig mere end de 30,-kr.. Ganske få har bemærket fejlen, som vil blive rettet og det 

for meget opkrævede beløb vil blive returneret til medlemmernes NemKonto. 

Også i 2022 har der været kørt godt og sikkert. Resultatet er et flot skadesregnskab, som fik 

bestyrelsen til at beslutte en tilbagebetaling, (præmienedsættelse), på 35 procent. Som bekendt 

kommer en fejl sjældent alene, så GF Forsikring Odense brillerede med kun at sænke præmierne 

med 30 procent som året før, Resultatet heraf blev, at præmien i forhold til 2022 steg marginalt 

med udviklingen i pristallet. Vi havde i bestyrelsen set frem til at annoncere endnu lavere præmier 

og dermed også at få endnu flere nye medlemmer. De manglende 5 procent er ikke gået til at øge 

overskuddet i GF Forsikring, men har styrket klubbens forsikringsreserver yderligere. Da 



reserverne i forvejen var på et yderst acceptabelt niveau, forventer vi, afhængigt af 

forsikringsresultatet for 2023, at dræne kassen en smule, for at kunne tilbyde endnu bedre 

forsikringspræmier i 2024. At regulere de allerede opkrævede og betalte forsikringsbeløb, ville 

blive en alt for stor og tidskrævende operation. 

I lighed med alle tidligere år er antallet af medlemmer steget. Omend stigningen opgjort i procent 

er vigende (resultat af at der bliver stadig flere), er stigningen tilfredsstillende. Det er især 

tilfredsstillende, at mindre end 10 procent af de opsagte policer overflyttes til andre 

veteranforsikringsselskaber. Langt den overvejende del af de resterende 90 procent forbliver i GF 

Veteran, nu med ny ejer. Selvfølgelig er der også køretøjer, som af den ene eller anden grund ikke 

længere anvendes og derfor ikke har behov for forsikring. 

Vi har i GF Veteran i alle årene tegnet forsikringer på veteranknallerter, som er meget populære og 

i antal er kraftigt stigende. Da værdien af veteran knallerter ligeledes er stigende, er der et behov 

for også at kunne kaskoforsikre disse. Det er lykkedes at få GF Forsikring til at lave en 

kaskoforsikring, der dækker dette behov. Hidtil er veteranknallertforsikringer, godkendt og tegnet af 

GF Veteran, overgået til andre GF-klubber, hvor ejerne geografisk har hørt hjemme. Det har været, 

og er, utilfredsstillende for GF Veteran og vores samarbejdspartner GF Kommunal, at vi afleverer 

forsikringerne til andre klubber, når det er os, der har haft arbejdet med at tegne dem. Vi arbejder 

energisk på at få indlemmet veteranknallert produktet som et decideret GF Veteran produkt.  

I de stadige bestræbelser på at få GF Veteran til at vokse i medlemstal, deltager 

bestyrelsesmedlemmer jævnligt i nogle af de løb og arrangementer vi yder støtte til. Vi undlader 

selvfølgelig ikke at gøre kraftig reklame for vor forsikringsforening og oplyser gerne om den støtte 

vi har ydet løbet/arrangementet. Det er vores opfattelse, at vi også på denne måde øger 

medlemsskaren og modtager ofte tilkendegivelser om, at støtten er direkte årsag til et 

forsikringsskift. 

Ud over arbejdet med drift og udvikling af GF Veteran, deltager bestyrelsen i adskillige møder i GF 

Forsikring. Der er dialogmøder, repræsentantskabsmøder, formandsmøder og selvfølgelig også 

GF Forsikrings generalforsamling. 2022 bød også på en ekstraordinær generalforsamling, idet en 

tidligere generalforsamlings vedtaget beslutning, om gradvist at reducere klubbernes aflønning fra 

GF Forsikring, ønskedes omgjort. At aflønningerne så ville forblive på det højere niveau endnu 

nogle år, affødte selvfølgelig ikke nogen modstand. Vi har selvfølgelig også haft møder med vores 

samarbejdspartner GF Kommunal, blandt andet om den aflønning GF Veteran yder for at få udført 

det forsikringsmæssige arbejde, der er forbundet med tegning af forsikringer og servicering af vore 

medlemmers henvendelser. Der skal i den forbindelse siges tak til GF Kommunal's medarbejdere 

og bestyrelse for det gode samarbejde. 

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

kommende generalforsamling, der nu kan afvikles på normal vis, være mulighed for at 

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

Klubbens bestyrelse takker for et godt samarbejde med vore medlemmer. Vi ønsker alle et godt 

2023 med mange positive køreoplevelser i og på vore skønne køretøjer. 

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


