Bestyrelsens beretning for 2017

Som alle år GF Veteran har eksisteret blev 2017 også et år med overskud på forsikringsregnskabet. Denne gang med hele 28,9% af den indbetalte præmie. Hvor almindelige
hverdagskøretøjer optræder med en skadesprocent mellem 20 og 25, klarer veteran/klassisk
køretøjerne i GF Veteran sig med en skadesprocent mindre end 1. Det, sammen med positive
efterreguleringer fra årene 2013 til og med 2016, har resulteret i et af de højeste overskud, vi har
præsteret i klubbens levetid. Som man har kunne observere, er den opkrævede præmie pr. januar
2018 blevet reduceret med denne procent, hvilket gør at GF Veteran er særdeles
konkurrencedygtig på veteran forsikrings markedet. Vi kunne have valgt at hensætte en del af
overskuddet til reserver, for at regulere præmien i et år med knap så stort et overskud. Da
klubbens reserver til imødegåelse af et dårligere forsikrings år har en, efter bestyrelsens mening,
rimelig størrelse, valgte vi, denne gang, at reducere præmien med det fulde overskud. Hvad
medlemmer angår, vokser klubben stadig. Væksten er ikke på højde med de bedste år, men har
over de sidste år fundet et mere moderat leje. Vi tegner fortsat rigtig mange nye forsikringer hvert
år, men har også en betydelig afgang af policer. Det kunne selvfølgelig give nervøse trækninger
blandt bestyrelsens medlemmer, men da langt de fleste af opsagte policer gentegnes i GF
Veteran, nu med nye ejere, har vi det helt godt med afgangsraten. Det er virkeligt et fåtal, der
opsiges for at flytte til andet selskab (skønnet under 10% af de opsagte policer). Det allervigtigste
er dog også, at vi år for år vokser i medlemstal, så vi bliver flere til at dele de omkostninger, der er
for at drive klubben. GF Veteran har atter i år deltaget i messer og swap meet, lige som vi igen,
sammen med andre GF klubber, havde stand ved københavner racet CHGP på Bellahøj. Vi
kommer ved disse lejligheder i kontakt med mange veteran/klassisk ejere, så vi på denne måde
kan fremme salget af forsikringer. En anden måde at vise vor eksistens er, at annoncere i diverse
forenings- og klubblade, hvilket også er medvirkende til at lette økonomien for udgivelse af
bladene. Vi støtter op om mange veteran/klassisk arrangementer ved at yde sponsorater til
afholdelse af disse. Det letter egenbetalingen for deltagerne og bevirker forhåbentlig, at flere får
lyst og råd til at deltage. Nogle af klubbestyrelsens medlemmer deltager i enkelte af
arrangementerne, for på denne måde at "vise flaget" i arrangementer, vi har givet tilskud til.
Klubbens økonomi har det godt. I skrivende stund er klubregnskabet, som ikke må forveksles med
forsikrings regnskabet, hos revisoren. Når det kommer tilbage fra den statsautoriserede revisor vil
hovedtallene blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, i god tid inden den annoncerede
generalforsamling. Det komplette regnskab vil foreligge til eventuelt gennemsyn på klubbens
generalforsamling. Bestyrelsen forventer at resultatet viser positive tal. Det er bestyrelsens hensigt,
også i år, at bakke op om arrangementer, hvortil der er søgt støtte. De midler foreningen modtager
fra GF Forsikring for at administrere medlemmernes forsikringer anvendes selvfølgelig til dette
formål. Dog har bestyrelsen formået at holde udgifterne til administration på et niveau som har
gjort det muligt at generere et overskud. Det er det overskud, som vi med stor fornøjelse
videregiver til diverse veteran/klassisk løbs arrangementer.
For GF Forsikringsselskabet har året 2017 også været et godt år. Det har været et år uden de
store skader. Det har været meget moderat med stormvejr og sammenholdt med en mild vinter
2016/2017, har skaderne været mindre end forventet. For bilforsikringernes vedkommende har det
bevirket pæne reduktioner på præmierne i de forskellige klubber. For alle øvrige forsikringer har

man reduceret præmien med 4 % og samtidig rustet selskabet yderligere økonomisk. Der bliver fra
EU til stadighed stillet større og større krav til forsikringsselskaber, banker og andre finansielle
virksomheder så de er bedre rustet til at imødegå eventuelle fremtidige kriser.
For at gøre GF Forsikring til et endnu større selskab, har der over de sidste år været indledt
samarbejde med andre virksomheder (Jyske Bank, OK Olie AutoMester, Ældresagen o.a.), for på
denne måde at kunne tilbyde forsikringer. Enkelte af samarbejdspartnerne tilbyder GF Forsikringer
under eget navn. Forsikringsprodukterne er også udvidet til nu også at omfatte erhvervsforsikringer
og mindre landbrug. Formålet er selvfølgelig at få flere kunder i butikken, med det overordnede
mål, at være flere om at bære de omkostninger, der er nødvendige for at drive et
forsikringsselskab.
Ud over bestyrelsesmøder i GF Veteran deltager bestyrelsesmedlemmer også i adskillige møder,
hvor repræsentanter fra GF Forsikrings bestyrelse og direktion beretter om udviklingen for
selskabet, med status rapporter o.a.. Der bliver på disse møder diskuteret livligt om GF Forsikrings
plads i det danske forsikringsmarked og om selskabets politik, som et medlems ejet selskab. Det
væsentlige for GF Forsikring er, at selskabet er ejet af medlemmerne og ikke skal generere et
overskud til aktionærer. Det bør alt andet lige gøre selskabet til et særdeles konkurrencedygtigt
foretagende.
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 2018 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
formand

