REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DANSK GALOP
DEN 21. APRIL 2018

Generalforsamlingen afholdtes kl. 10.30 på Klampenborg Galopbane. 34 medlemmer deltog.
Foreningens formand Nick Elsass bød velkommen og oplyste derpå, at bestyrelsen havde valgt Hans
Erik Westerberg som generalforsamlingens dirigent i henhold til vedtægterne.
Hans Erik Westerberg takkede for valget og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed.
Punkt 1 - Bestyrelsens beretning
Nick Elsass udtalte indledningsvis mindeord over Elsa Maria Petersen, H.B. Nielsen og Hans
Kongelige Højhed Prins Henrik, der var afgået ved døden i det forløbne år.
Generalforsamlingen mindedes de afdøde ved et minuts stilhed.
Nick Elsass aflagde derpå beretning for 2017 og omtalte bl.a. Folketingets vedtagelse af en ny
lovgivning på spilområdet, der bl.a. har betydet, at Danske Spils monopol på at organisere spil på
hestevæddeløb er ophævet. Det indebærer bl.a. at sporten har indgået en rammeaftale med ATG og
svensk travsport og i den forbindelse sammen med ATG har erhvervet sit eget spilleselskab, Bet25. Et
vigtigt element i den nye lovgivning er desuden, at hestesporten fortsat modtager offentlig støtte.
Støtten reduceres dog gradvist i de kommende år, men giver sporten tid til selv at oparbejde indtægter.
Nick Elsass omtalte desuden foreningens arbejde med Anti Matchfixing, Børnebeskyttelse og Anti
Doping, hvilket sker i tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark.
(Der henvises i øvrigt til den trykte beretning).
Betina Thorsen spurgte, om der var taget højde for eventuelle konjunkturudsving i de aftaler, som var
indgået.

Nick Elsass forklarede, at hestesportens andel af tipsmidlerne er lovbestemte og ikke afhængige af
konjunkturerne. Heller ikke i sportens aftale med ATG og svensk travsport er der bestemmelser om
konjunkturudsving.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre bemærkninger til beretningen, som dermed var
godkendt.
Punkt 2 - Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
Peter Knudsen gennemgik hovedtallene i foreningens regnskab, der viste et underskud på kr. 35.194 kr.
Foreningens egenkapital udgør 1.065.565 kr. I 2018 modtager foreningen et større driftstilskud og
bestyrelsen budgetterer med et mindre driftsoverskud.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet, og at generalforsamlingen havde
givet bestyrelsen decharge.
Punkt 3 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten konstaterede, at der med hensyn til valget af repræsentanter for henholdsvis Gruppe B
(opdrættersektionen) og Gruppe D (Jockey Club-sektionen) kun er opstillet én kandidat i hver kategori,
og at Jens Bechmann og Peter Rolin dermed var valgt.
Til valget af et bestyrelsesmedlem for Gruppe C (hesteejersektionen) var der derimod opstillet følgende
fire kandidater:
-

Claus Gregersen
Peter Haugaard
Pia Larsen Jensen
Stein Modahl

Dirigenten gav kandidaterne mulighed for at præsentere sig. Alene Peter Haugaard var fremmødt.
Peter Haugaard oplyste, han har været hesteinteresseret hele sit liv, de første mange år inden for
ridesporten, og at han i de seneste ca. 15 år sammen med sin mor og far har haft en galopstald i sin fars
navn, Jens Haugaard.
Betina Thorsen anbefalede Pia Larsen Jensen, som endnu ikke var nået frem til generalforsamlingen.
Hun fortalte, at Pia Larsen Jensen var kommet på galopbanen i mange år, at hun var meget fokuseret på
hestevelfærd og uddannet hos Monty Roberts.
Dirigenten gennemførte herefter en skriftlig afstemning og konstaterede, at antallet af stemmer inkl.
brevstemmer var følgende:
-

Peter Haugaard: 28 stemmer
Pia Larsen Jensen: 6 stemmer

-

Claus Gregersen: 0 stemmer
Stein Modahl: 0 stemmer

Dirigenten konstaterede, at Peter Haugaard dermed var valgt.
Nick Elsass takkede det afgåede bestyrelsesmedlem Jens Haugaard for hans altid positive og
konstruktive deltagelse i bestyrelsens møder.
Punkt 4 - Valg af statsautoriseret revisor.
Generalforsamlingen genvalgte énstemmigt revisionsfirmaet Beierholm ved statsautoriseret revisor
Hakon Rønn Jensen.
Nick Elsass takkede Mogens Schougaard for hans arbejde med at klargøre og tilrettelægge foreningens
regnskab til den endelige revision.
Punkt 5 - Fastsættelse af kontingent for 2019.
Kontingentet fastsattes til 600 kr. for enkeltmedlemmer og 900 kr. for ægtepar.
Punkt 6 - Indkomne forslag.
Claus Gregersen havde fremsendt seks forslag, som bestyrelsen havde afgivet skriftlige kommentarer
til. Forslag og kommentarer fremgår nedenfor:
1. ”§ 97 i væddeløbsreglementet. Her bør følgende tilføjes og ændres.
A: Der bør tilføjes, at baneudvalget MINDST 1 gang pr måned, gennemgår banen og ikke kun
når der opstår problemer. Årsag. Århus væddeløbsbane var på sidste løbsdag i 2017, i en
sådan tilstand, at løb ikke burde være tilladt. Endvidere havde en træner på banen, brugt banen
til træningsbrug, idet træningsbanen ikke kunne bruges på grund af regn. Helt uacceptabelt.
Baneudvalget havde ikke besigtiget banen det pågældende år, og fortalt at Galopsportens
repræsentant, fik jeg oplyst at sidste gang man havde besigtiget banen var i 2016, da man måtte
aflyse en væddeløbsdag pga frost.”
Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen finder ikke, at Dansk Galop skal diktere, hvor ofte de af
banerne nedsatte baneudvalg skal besigtige baneunderlaget; det må være op til den enkelte bane
at vurdere behovet herfor.
”B: Stk 5. Her bør der tilføjes, at banens tilstand bør være offentliggjort dagen før samt på
løbsdagen om morgen, således at man kan tage sine forholdsregler, og evt blive hjemme, for at
skåne hestene. Endvidere må det være et krav, at man kan måle banens tilstand. Hverken
Odense eller Århus melder dette ud.”

Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget; dog er der ikke belæg for at
forlange, at banens beskaffenhed vurderes på baggrund af målinger med penetrometer.
2. ”Der bør være et minimumskrav til de bokse som tilbydes (mod betaling) de tilrejsende, således
at man kan sikre sig, at boksene er rene, og de spåner der er lagt også er rene og ikke
genbrugsspåner.
Århus havde på sidste løbsdag i 2017, formået at bruge genbrugsspåner, ligesom der ved vores
ankomst til banen med 4 heste, var opstaldet travheste i de tildelte bokse, Boksene blev ikke
rengjorte, og det er uacceptabelt.”
Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen kan tilslutte sig de anførte synspunkter og har i øvrigt
over for JVB påtalt forholdene ved løbsdagen den 21. oktober sidste år.
3. ”Jeg har ført anført, at det er uacceptabelt, at provinsen forlænger starterklæringen til løb, der
normalt skal være starterklæret fredage, men på grund af for lidt heste, så har man
offentliggjort startlister og forlænget fristen til den efterfølgende mandag. Det er usportsligt
idet man så kan side og (lurpasse).
Hvis man ikke kan lave om på dette, så ønsker jeg og stille følgende forslag. Provinsen kan
forlænge starterklæringen hen over en weekend ved for lidt anmeldte heste, men det skal
således også være muligt at afmelde sig hest til et løb uden omkostninger.”
Bestyrelsens kommentarer: Der er desværre af og til problemer med at skaffe tilstrækkeligt med
heste til at kunne gennemføre et løb, hvorfor der kan være behov for at udsætte
starterklæringstidspunktet. Dette sker også på baner i udlandet, f.eks. på Øvrevoll Galopbane.
4. ”I forbindelse med de hændelser der har været i forhold til aflyste løb på løbsdage, og hvor
man har spurgt hver enkel Jockey om denne vil ride mere på den pågældende dag, så ønsker jeg
i den forbindelse og stille følgende forslag til denne form for pres mod Jockeys. Der skal på
løbsdage hvor aflysninger af løb på grund af banens tilstand, foretages skriftlig afstemning.”
Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget om skriftlig afstemning.
Det skal i øvrigt bemærkes, at bestyrelsen for nylig har indført en ny bestemmelse i Dansk
Væddeløbsreglement, der fastlægger, hvorledes banerne skal forholde sig, hvis vejrliget giver
problemer for afviklingen af en løbsdag.
5. ”Breeders Cup, et løb som Dansk Galop står inde for, var en katastrofe i 2017. Der er
hesteejere der har betalt forfeits til disse løb, og så må det også forventes at den gennemføres i
henhold til de propositioner der har været offentlige. Breeder trial, bestod af kun 5 heste, og vi
måtte acceptere en mindre præmiesum, hvis løbet skulle gennemføres. Det er helt uacceptabelt

og bør ikke accepteres af Dansk Galop. Jeg stiller derfor følgende forslag. Breeders cup,
consolation samt Breeders trial, bør være i Dansk Galop regi, således at løbene gennemføres
og ikke med nedsat præmiesum.
Dansk Galop bør omfordele de præmier der er i fremtiden, således at specielt disse løb får
størst mulige opmærksomhed, ligesom Dansk Galop bør sikre sig, at det behørig omtale af
deltagere kommer frem, det er jo som sagt Opdrætterne der på denne måde kan få en form for
reklame ud af disse løb.”
Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen ønsker ikke, at Dansk Galop skal stå for afholdelsen af
trialløb til Dansk Breeders’ Cup. Med hensyn til promoveringen af løbene vil bestyrelsen
arbejde for, at der sker en så god omtale af løbsdeltagerne som muligt.”
6. ”På sidste generalforsamling, spurgte jeg ind til flere medlemsmøder, men
bestyrelsesformanden lod forsamlingen forstå, ved at tælle fra 1 og op til ca 25, at dette skam
var et medlemsmøde, ja det er muligt, men jeg spurgte efter flere medlemsmøder, hvor jeres
tiltag og oplysninger før, midt og efter sæsonen bør vendes med medlemmerne. Derfor stiller
jeg følgende forslag: Dansk Galop afholder mindst 3 medlemsmøder for delt på sæsonen.
I 2014 da der blev afholdt generalforsamling I Odense, fik vi fortalt, at man havde foretaget
nedskæringer. Og mit spørgsmål til Bestyrelsesformanden omkring prisstigninger på
daværende tidspunkt kontra service fra Dansk Galop, fik jeg oplyst at der var skam mange
bestyrelsesmedlemmer der ville deltage i levering af service. Det er jo også så godt, men da i
valgte og afskedige en mange årig medarbejder på grund af manglende økonomi, så undrer det
mig at man uden oplysning til medlemmerne, og som kunne læse om det på Galopsport, at man
nu havde ansat en ny medarbejder, der nu er sekretær for Peter Knudsen. Hvorfra kommer den
pludselige økonomiske indsprøjtning og hvilke arbejdsopgaver har denne sekretær nu
overtaget.
Jeg ved at Peter Knudsen har en del og se til, og ville det ikke være passende at bestyrelsen
tager arbejdstøjet på, fremfor at ansætte.”
Bestyrelsens kommentarer: Dansk Galop har i det forløbne år afholdt et medlemsmøde i Odense
samt været medarrangør af informationsmøder for foreningens medlemmer i København,
Aalborg og Odense. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget men vil afholde medlemsmøder
efter behov.
Hvad angår bemandingen af foreningens sekretariat kan oplyses, at foreningen ikke har ansat en
sekretær for Peter Knudsen. Foreningen har derimod indgået aftale med Dansk Hestevæddeløb
om assistance til at løse forefaldne sekretariatsopgaver. Foreningen betaler et fast månedligt

beløb på 20.000 kr., som dækker husleje, varme, el, IT samt bistand til de løbende opgaver
herunder bogholderi mv.
Pia Larsen Jensen oplyste, at Claus Gregersen var fraværende pga. hold i ryggen. Hun omtalte forslag 2
og bemærkede, at problemet med beskidte bokse til gæstende heste også er et problem på Klampenborg
Galopbane.
Nick Elsass understregede, at bestyrelsen havde behandlet emnet og kunne tilslutte sig den anførte
kritik.
Dirigenten adspurgte generalforsamlingen, om der var andre, som ønskede at kommentere forslagene.
Da dette ikke var tilfældet, blev generalforsamlingen adspurgt, om generalforsamlingen kunne tilslutte
sig bestyrelsens skriftlige forslag til vedtagelse omkring forslagene, hvilket generalforsamlingen
énstemmigt tilsluttede sig.
Punkt 7 - Eventuelt.
Jørgen Krause foreslog, at det skulle være obligatorisk for nye medlemmer at købe et eksemplar af
foreningens emblem.
Jane Zwicky forespurgte, om man kunne erhverve emblemet med nål i en lille sølvudgave.
Peter Knudsen ville undersøge dette.
Pia Larsen Jensen opfordrede bestyrelsen til ikke næste år at afholde generalforsamlingen umiddelbart
før løbene begynder, hvilket er et problem for de medlemmer, som har heste til start.
Der var herefter ikke andre, der ønskede ordet, hvorpå dirigenten hævede generalforsamlingen
Nick Elsass takkede de fremmødte for deres deltagelse og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Den 30. april 2018
Peter Knudsen/Hans Erik Westerberg

