
Bestyrelsesberetning fra GF Veteran 
 

Bestyrelsesberetning for 2015 

Året 2015 blev for GF Veteran i lighed med alle tidligere år, et år med positiv vækst og med et skadesregnskab, 

der igen giver over- 

skud. 

 

Klubbens medlemmer har også i det forløbne år passet godt på deres køretøjer, så skadesprocenten holder sig 

på 1 procent. Til sammenligning kan nævnes, at på almindelige køretøjer, til dagligt brug, er skadesprocent 

mellem 20 og 25 procent indenfor normalen. Resultatet af den flotte skadesprocent resulterer i en forventet 

tilbagebetaling på 20  

procent af den indbetalte præmie. Det endelige resultat af årets skadesregnskab ser du på klubbens hjemmeside 

www.gf-veteran.dk under menuen Om GF Veteran. Det bliver i øvrigt sidste gang, at der på sædvanlig vis bliver 

sendt penge retur til medlemmerne. Fra 2017 vil overskuddet på forsikringerne stadig komme medlemmerne til 

gode, men da i en regulering af det kommende års præmie. Nye medlemmer vil fra starten få  

en præmie, der er fratrukket det foregående års overskud, uden de selv har været 

medvirkende til resultatet. Til gengæld vil medlemmer, der forlader klubben ikke få del i  

det overskud, der måtte være det år, de ophører med at være forsikrede i GF Forsikring. Denne fremgangsmåde 

bevirker administrative lettelser, men samtidig at GF Forsikring,  

i sammenligning med andre forsikringsselskaber, vil fremtræde billigere end tidligere, idet de medier som laver 

sammenligninger ikke, hidtil, har taget højde for GF Forsikrings tilbagebetaling af overskud. 

 

GF Veteran annoncerer i adskillige klubblade. Ud over de store medier som Veteranposten, DVM´s 

Veteranen, og Nimbus Tidende, annoncerer GF Veteran også i mange større og mindre mærkeklubblade. 

Vi havde også gerne annonceret i DVK’s medlemsblad Veteran Tidende, men her forhindrer en eksklusiv aftale 

mellem DVK og deres eneannoncør af veteran/klassisk forsikring, at vi kan annoncere vores tilbud til DVK 

medlemmer. 

 

Annoncering, som vi foretager for at udbrede kendskabet til GF Veteran, men også for at støtte veteran/klassisk 

klubber er medvirkende til, at GF Veteran stadig vokser. Netto  

tilvæksten blev i 2015 på godt 7 procent. Bestyrelsen er tilfreds med det opnåede vækstresultat og vi er meget 

bevidste om, at en del af denne vækst skyldes positiv omtale fra vore medlemmer. Tak for det. Klubben lader sig 

også repræsentere på udstillinger  

og ved deltagelse i nogle af de løb, som modtager sponsorstøtte. 

 

Der er selvfølgelig også medlemmer som opsiger deres forsikringer i GF Veteran.  

Med et aldersgennemsnit i den høje ende bliver der jo desværre også et vis frafald. Afgangen er knap 15 

procent. Af disse 15 procent er det blot en tiendedel, der går til andre selskaber de ni tiendedele af de opsagte 

policer gentegnes i GF Veteran med  

ny ejer, eller forsvinder ud af registrering og forsikring. 

 

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med det lave frafald til andre selskaber, vi tillader os at opfatte det som en 

tillidserklæring til vort produkt og til GF Veteran klubben. Helt at undgå afgang til andre selskaber vil aldrig være 

muligt, idet familiers valg af selskab til øvrige forsikringer kan være medvirkende til, at veteranforsikringerne 

flyttes. I den forbin- 

delse kunne der lyde en opfordring til at forespørge GF Forsikring om et tilbud, hvis  

tanker om at skifte forsikringsselskab skulle dukke op. Som noget nyt, har GF Forsikring udvidet tilbagebetaling 

af overskud på forsikringsprodukter til at omfatte alle forsikringsprodukter og ikke kun bilforsikring og 

veteran/klassisk forsikring. I modsætning til de fleste selskabers ejerstruktur, hvor det er investorerne, der hæver 

udbytte når forsikringerne giver overskud, er det i GF Forsikring forsikringstagerne, der er ejere og derfor også 

dem, der får overskuddet udbetalt i form af lavere præmie på forsikringerne i det følgende år. 

 

Der blev 4. december 2015 afholdt ekstraordinær generalforsamling, årsagen hertil var, at en misforståelse 

mellem bestyrelsen og klubbens revisor havde resulteret i en manglende indsendelse, af statsautoriserede 

revisor, til Erhvervsstyrelsen af klubbens udarbejdede regnskab (årsrapport). Regnskabet var enstemmigt 

godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den 24. april 2015. 

 

Bestyrelsen beklagede meget den opståede misforståelse og efter et enstemmigt genvalg af bestyrelse, 

suppleant og revisor havde fundet sted, blev kopi af omtalte årsregnskab umiddelbart derefter fremsendt til 



Erhvervsstyrelsen med henblik på genoptagelse i Styrelsens register over godkendte erhvervsdrivende selskaber 

benævnt F.M.B.A. (forkortelse for Foreninger med begrænset ansvar). 

 

Alt dette har vi nu heldigvis lagt bag os og møde i skifteretten er blevet aflyst. Vi har  

i skrivende stund modtaget papirer fra Erhvervsstyrelsen, der kvitterer for at alle nødvendige dokumenter er 

fremsendt, men vi har dog endnu ikke modtaget bekræftelse på genoptagelsen. Den ekstraordinære 

generalforsamling var 4. december og inden alle dokumenter var på plads og indsendt, var vi tæt under jul, derfor 

forventer vi at godkendelsen, som er en formssag, snart vil være endelig på plads. 

 

Generalforsamlingerne i 2015 resulterede begge i en uændret bestyrelse, som jeg i egenskab af 

formandshvervet vil takke for et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for klubben.  

 

Med denne beretning håber bestyrelsen at have oplyst, hvad der har været af aktiviteter i klubben. På klubbens 

generalforsamling vil beretningen blive suppleret med svar på eventuelle spørgsmål, som denne beretning ikke 

har belyst. Klubbens reviderede regnskab vil ligeledes være fremlagt og vil blive behandlet på 

generalforsamlingen. 

 

I håb om, at beretningen har været fyldestgørende ønsker bestyrelsen at takke medlemmerne for et godt 

samarbejde i året 2015.  

Vi håber at 2016 vil byde på en god sommer, der giver mulighed for mange dejlige køre- 

oplevelser.  

 

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

 

På bestyrelsens vegne 

Hans Hansen 

formand 

 


