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§ 1  Navn
Foreningens navn er  GF -Veteran  F.M.B.A.

§ 2  Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor det forsikringssel-
skab, foreningen har valgt at samarbejde med, ved at

 medlemmerne tilbydes forsikringer for veteran/klassisk køretøjer på bedst
mulige vilkår

 medlemskredsen søges begrænset til forsikringstagere, der kan leve op til
gruppeforsikringsprincippets idé

 foreningen samarbejder med andre forsikringsforeninger under forsikrings
paraplyen GF Forsikring

Foreningen skal arbejde aktivt for at udbrede kendskabet til gruppeforsikringsideen
og tiltrække flere medlemmer indenfor sin forenings målgruppe, anvende en del af
de fra det samarbejdende forsikringsselskab tilførte midler til anskaffelse af
elektronisk kommunikationsudstyr (e-mail), synliggøre sin eksistens via Internettet,
som minimum ved præsentation af foreningen på foreningens domæne.

§ 3  Medlemmer
Som nye medlemmer kan optages personer med veteran/klassisk køretøjer, som kan
godkendes af bestyrelsen. Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen
skærpe reglerne eller dispensere fra dem.

§ 4 Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene med deres indskud for
foreningens forpligtelser

§ 16  Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af foreningens regnskab foretages
af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 17  Foreningens opløsning

Foreningen kan ophæves ved mindst ¾ majoritet på en generalforsamling, hvor mindst
halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Er det nødvendige antal medlemmer ikke
repræsenteret, men ¾ majoritet bliver opnået, kan ophævelsen besluttes ved en
ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 8 dage og senest en måned
efter, at første beslutning om ophævelsen er blevet vedtaget. Ved den ekstraordinære
generalforsamling skal mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Ved
ophævelse af foreningen skal den del af foreningens midler, der ikke skal tilbageføres
til medlemmerne i henhold til § 5, stilles til rådighed for Rådet for Større
Færdselssikkerhed eller efter generalforsamlingens beslutning herom overføres til en
anden forsikringsklub, der har indgået gruppeaftale med GF Forsikring, under
forudsætning af, at den pågældende gruppe/klub optager foreningens medlemmer
som nye medlemmer uden opkrævning af nyt indmeldelsesgebyr.mer som nye
medlemmer uden opkrævning af nyt indmeldelsesgebyr.

Foreningen kan først opløses, når eventuelle forpligtelser overfor GF Forsikring og
tredje person er afgjort.

§ 5 Kontingent m.m..
Kontingent til foreningens drift fastsættes af generalforsamlingen



§ 10  Afstemningsregler
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt stemme-
flertal, med mindre andet er bestemt nedenfor. Et medlem har uanset antal
motorkøretøjspolicer kun én stemme. Der kan  stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan
dog kun medbringe 1 fuldmagt.

§ 11  Ændring af vedtægter
Ændring af foreningens vedtægter, derunder sammenlægning med andre klubber med
tilknytning til GF Forsikring, forelægges generalforsamlingen til godkendelse, og
skal vedtages med mindst ¾  af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Ændringsforslag skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

§ 12  Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen og skal ind-
kaldes, dersom et flertal på ¾  af de på en ordinær generalforsamling tilstedevæ-
rende medlemmer kræver det, eller hvis mindst 1/10 af medlemmerne overfor be-
styrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag der ønskes be-
handlet. Bestyrelsen skal foretage indkaldelsen efter reglen i § 8 senest 6 uger efter
begæringens fremsættelse.

BESTYRELSE

§ 13  Bestyrelsens sammensætning
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Hvis et medlem af bestyrelsen afgår
i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte.
De således indtrådte medlemmer fungerer indtil den først afholdte ordinære general-
forsamling.

§ 14  Tegningsret
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formand og kasserer i for-
ening.

§ 15  Bestyrelsens valg
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der tillige vælger suppleant samt en revisor.
Kun foreningens medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Valgene gælder for 4 år, således
at et medlem er på valg hvert år. Ved skudår vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde
sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanterne vælges for 1 år. Genvalg kan
finde sted. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fører protokol over
bestyrelsesmødeme.

§ 6  Forholdet til GF Forsikring
Stk. 1. Medlemmer, som ved tegning af forsikring har indbetalt indskud, modtager på
begæring, ved udtræden af foreningen tilbagebetaling af dette indskud, så snart
foreningens endelige præmie- og skadesregnskab for udtrædelsesåret foreligger.
Udbetalingen sker dog først, når forsikringens endelige mellemværende med med-
lemmet, f.eks. selvrisiko, tillægspræmie eller andet, er afviklet. Begæring om
tilbagebetaling af indskud skal tilgå foreningen senest 3 år efter udtrædelsesdatoen.
Efter udløb af den 3 årige frist, tilfalder indskuddet foreningen.
Stk. 2. Efter enhver anmeldt skade er foreningens bestyrelse efter samråd med GF
Forsikring indtil en måned efter skadens afslutning berettiget til at ophæve med-
lemsskabet med 14 dages varsel. Medlemmer, der har indbetalt indskud ved for-
sikringstegningen, kan ikke opnå anden stilling ved ophævelsen end angivet i stk. 1.
Stk. 3. Foreningen repræsenteres i forhold til GF Forsikring af formanden eller et
andet medlem af bestyrelsen.

§ 7  Kompetence
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender in-
den for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Over forhand-
lingerne skal føres protokol, som underskrives af bestyrelse og dirigent.

§ 8. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal. Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
1. april.
Indkaldelsen skal finde sted ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angi-
velse af dagsorden og revideret årsregnskab, eller ved offentliggørelse i nyhedsbrev
til foreningens medlemmer med oplysning om, hvorledes dagsorden og revideret
regnskab kan rekvireres. Meddelelse til oplyst e-mail adresse eller e-boks er at sidestille
med skriftlig meddelelse. Meddelelse om generalforsamlingen skal gives senest 14
dage før den finder sted.

§ 9  Dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 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 (Under punktet „Eventuelt“ kan beslutninger ikke træffes.)


