
Bestyrelsens beretning for 2016 

 

Året 2016 blev for bestyrelsens medlemmer et sørgeligt år, idet vor kasserer gennem stort set hele 

klubbens eksistens, afgik ved døden. Michael Stjernqvist fik konstateret kræft i oktober måned 

2015, men fortsatte sit virke som klubbens kasserer indtil sin alt for tidlige død kort før jul 2016. Vi 

savner Mik, som på fortræffelig vis udfyldte kasserer hvervet. Som ny kasserer har bestyrelsen 

konstitueret sig med suppleanten Marianne Emcken, hvis afdøde mand Stig, sammen med 

undertegnede, var stifter af GF Veteran. Marianne er dreven veterankører og har i adskillige år 

deltaget i "Skagen Løbet" og "Løvfaldsløbet" som motorcyklist, men også i veteran billøb. 

Marianne har som suppleant deltaget i mange af bestyrelsens møder og har her deltaget i førte 

debatter. Bestyrelsen byder Marianne velkommen på posten. 

2016 var sidste år, hvor forsikringens overskud for 2015 blev tilbagebetalt i marts måned, efter 

udsendelse af meddelelse herom.  Overskuddet for året 2016, som udgjorde 18,12% af den 

indbetalte forsikringspræmie, blev fratrukket allerede i januar, da der blev opkrævet præmie for 

2017. Den nye praksis får den konsekvens, at nye forsikringstagere fra start får del i den lavere 

præmie, uden selv at have være medvirkende til at skabe årets overskud. Det betyder dog 

samtidig, at forsikringstagere, der forlader GF Forsikring, ikke får del i overskuddet for det år, de 

forlader forsikringsforeningen. 

Prisen for veteran/klassisk forsikring vil fremover blive annonceret, med den pris der skal betales, 

når det forrige års overskud er fratrukket. Det vil bevirke, at det tydeligere end hidtil vil fremgå hvad 

forsikringen reelt koster. Sammenlignet med andre udbydere af veteran/klassisk forsikring, vil GF 

Veteran fremstå mere konkurrencedygtige end før. Den nævnte praksis gælder ikke kun 

forsikringer i GF Veteran, men er gældende for alle produkter i GF Forsikring, som hermed rykker 

nogle pladser op i prisportaler, der sammenligner forsikringspriser i de forskellige selskaber. 

Som i samtlige år GF Veteran har eksisteret blev 2016 også et år, hvor medlemstallet voksede. 

Dog må vi konstatere, at vækstraten ikke er på højde med de bedste år. Bestyrelsen udfører et 

stort arbejde og bruger megen tid på at markedsføre GF Veteran. Det foregår dels ved 

annoncering i div. klubblade, men i lige så høj grad ved at være til stede ved stumpemarkeder og 

messer. Som et nyt tiltag optrådte GF Veteran for første gang på Fredericia messen i efteråret. 

Deltagelsen var et samarbejde mellem KDAK classic  og GF Veteran, med en fælles 

udstillingsstand. Det er vor oplevelse, at vi med dette samarbejde kommer i kontakt med rigtig 

mange veteran/klassisk emner og dermed får mulighed for at skaffe nye kunder i "butikken" . 

Aftalen med KDAK classic medfører også, at vi vil være aktive ved deres arrangement "Ringkøbing 

løbet"  27.- 29. juli. På det store racerløb på Bellahøj i København "CHGP" var vi endnu en gang 

med. Deltagelsen foregik i samarbejde med andre GF forsikrings klubber. På et efterfølgende 

evalueringsmøde var der enighed om også at deltage i 2017. Det er ret dyrt at deltage, men 

forhandlinger med arrangørerne er resulteret i, at der blev reduceret noget på den forlangte pris. 

Da CHGP foregår i samarbejde med andre GF klubber, bliver omkostningerne for de enkelte 

klubber spiselig. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvor mange ekstra medlemmer GF Veteran opnår 

ved sin deltagelse, men det gælder også om at "vise flaget", hvor mange veteraner er til stede og 

på den måde manifestere vor eksistens. 



Medens denne bestyrelsesberetning skrives er regnskabet for 2016 endnu ikke færdigt. Det vil 

selvfølgelig være klar til offentliggørelse før generalforsamlingen. Klubregnskabet må ikke 

forveksles med forsikringsregnskabet, der er afsluttet og som ovenfor nævn gav 18,12 i overskud. 

Det er forventet, at klubregnskabet som minimum vil udvise balance. De beløb vi modtager fra GF 

Forsikring for at administrere forsikringerne, bliver selvfølgelig overvejende brugt på administration. 

Der er dog normalt altid overskud, som sammen med klubkontingentet anvendes til markedsføring 

af klubben ved annoncering, sponsering og deltagelse i aktiviteter, hvor vi kan fremme oplysning 

om vort medlemsejede forsikringsselskab. Det er vigtigt for bestyrelsen, at de overskud der 

genereres, i udstrakt grad anvendes til støtte af vor fælles interesse. Der bliver stort set altid svaret 

positivt på ansøgninger om støtte til veteran/klassisk aktiviteter. Vi forventer, at det samtidigt 

fremgår hvor støtten kommer fra, således at det kommer til at virke som reklame for GF Veteran. 

Som forsikringsselskab går det også fremad for GF Forsikring, som i år fejrer sit 50 års jubilæum. 

Tanken om et medlemsejet forsikringsselskab har vist sig levedygtig og er gennem alle år blevet 

taget godt imod af en større og større kreds af medlemmer. GF Forsikring startede som en bil- 

forsikrings klub og har i årenes løb udviklet sig til at være et selskab der tegner stort set alle 

familiens forsikringer. Som et nyt tiltag forsikres nu også fritidslandbrug og mindre erhvervsvirk-

somheder. Tidligere har overskudsdelingen kun omfattet bilforsikringer (veteran/klassisk køretøjer 

incl.). Som noget nyt er overskudsdelingen nu udvidet til at omfatte alle forsikringer. Bilforsikringer 

er stadig på klubbasis, hvor overskuddet er individuelt fra klub til klub, afhængigt af bilskaderegn-

skabet. For øvrige forsikringer er det på selskabsbasis at overskuddet beregnes. 

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 2017 med mange gode oplevelse 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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