
Generalforsamlings referat GF Veteran 23. april 2019 

 

 Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 

4. Godkendelse af det, af bestyrelsen foreslåede kontingent. 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor. 

7. Eventuelt. 

 

 Ad.1 Til dirigent valgtes Mogens Stjernqvist, som konstaterede af generalforsamlingen 

  var  lovlig indkaldt jv.fr. foreningens vedtægt. 

  

 Ad.2 Formanden supplerede den udsendte skriftlige beretning med oplysninger om 

  Skaderegnskabets overskud som udgjorde 14.9 % af den indbetalte præmie. Ved 

  efterregulering af skaderegnskabet blev et yderligere overskud på rundt 880.000 

  kr. henlagt til skadesreserver, som vil blive anvendt til regulering af fremtidig  

  forsikringspræmie. 

  Medlemstallet er stadig stigende og er i årets løb vokset med ca. 400. 

  Der har været afholdt et forsikringsseminar i Dansk Veteranbil Klub, hvor GF  

  Veteran deltog, 

  Det er vort håb at eksklusivaftalen mellem DVK og forsikringsselskabet ETU, på 

  sigt vil ophøre. 

  GF Veteran gør sig stadig synlig på diverse udstillinger, lige som vi støtter  

  adskillige veteran/klasisk arrangementer for på denne måde at udbrede  

  kendskabet til vore forsikringer. 

Formanden orienterede om et udbredt ønske i GF klubberne om at gøre alle 

forsikringstagere til medlemmer. Dette vil være et væsentligt punkt på den 

kommende GF generalforsamling. 

En sådan ændring af medlemsbegrebet vil gøre GF Veterans indflydelse mindre 

end den er i dag idet GF Veteran i modsætning til øvrige klubber kun kan tegne 

køretøjsforsikringer. Ønsket er bl.a. fremkommet da én voksende del af GF`s 

forsikringstagere ikke er i besiddelse af et køretøj. De er i den nugældende 

situation sat udenfor medlemsindflydelse på GF Forsikring. 

  Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad.3 Kassereren fremlagde den af den statsautoriserede revisor udarbejdede  

  årsrapport. 



  Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad.4 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 30,00 kr., men gjorde opmærksom på, 

at en ændring af medlemsbegrebet, hvor person nr. og ikke police nr. gældende, 

vil medføre en væsentlig indtægtsnedgang for klubben. Dette kan føre til, at 

bestyrelsen må foreslå forhøjelse af kontingentet i fremtiden. 

  Kontingentet på 30,00 kr. blev godkendt. 

 

Ad.5 Et fremsendt forslag om mulighed for månedlig betaling af forsikringspræmien vil 

blive undersøgt. 

 

Ad.6 Der var genvalg af bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant samt revisor. 

 

Ad.7 Der var en dialog om forskellen på klubregnskab og forsikringsregnskab. 

 

  Dirigenten afsluttede mødet. 

 

    

   

   


