REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DANSK GALOP
DEN 11. APRIL 2019

Generalforsamlingen afholdtes kl. 18.00 på Fyens Væddeløbsbane. 35 personer deltog.
Foreningens formand Nick Elsass bød velkommen og rettede herunder en særlig velkomst til
formanden for Dansk Trav og Galop Union, Claus Kolin, som efter generalforsamlingen ville holde et
indlæg. Nick Elsass oplyste derpå, at bestyrelsen havde valgt Poul Erik Jakobsen som
generalforsamlingens dirigent i henhold til vedtægterne.
Poul Erik Jakobsen takkede for valget og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed.
Punkt 1 - Bestyrelsens beretning
Nick Elsass aflagde beretning og nævnede bl.a. at 2018 var det første år under et liberaliseret
spillemarked. I forlængelse heraf har sporten indgået en rammeaftale med ATG og svensk travsport, og
ATG erhvervet det danske spilleselskab Bet25 (Ecosys). 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 sportens fælles driftsselskab Dansk Hestevæddeløb Aps, i hvis bestyrelse
Iben Hjorth Buskop har afløst Peter Rolin som en af Dansk Galops tre repræsentanter. Vores to øvrige
repræsentanter er Hans Erik Westerberg og Poul Erik Jakobsen.
Nick Elsass orienterede desuden om foreningens antidopingarbejde og dyreetiske emner.
(Der henvises i øvrigt til den trykte beretning).
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer 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 15.869 kr.
Foreningens egenkapital udgør 1.049.969 kr. I 2019 modtager foreningen et større driftstilskud fra
Dansk Trav og Galop Union og bestyrelsen budgetterer med et mindre driftsoverskud.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet, og at generalforsamlingen havde
godkendt regnskabet.
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 Henrik Stork og Nick Elsass dermed var valgt.
Til valget af to bestyrelsesmedlemmer for Gruppe C (hesteejersektionen) var der derimod opstillet
følgende tre kandidater:
-

Peter Haugaard
Pia Larsen Jensen
Peter Leth Keller

De tre kandidater præsenterede herefter sig selv og deres baggrund for at opstille.
Dirigenten gennemførte herefter en skriftlig afstemning og konstaterede, at antallet af stemmer inkl.
brevstemmer var følgende:
-

Peter Haugaard: 25 stemmer
Pia Larsen Jensen: 12 stemmer
Peter Leth Keller: 21 stemmer

Dirigenten konstaterede, at Peter Haugaard og Peter Leth Keller dermed var valgt.
Punkt 4 - Valg af statsautoriseret revisor.
Generalforsamlingen genvalgte énstemmigt revisionsfirmaet Beierholm ved statsautoriseret revisor
Hakon Rønn Jensen.
Punkt 5 - Fastsættelse af kontingent for 2020.
Kontingentet fastsattes til 600 kr. for enkeltmedlemmer og 900 kr. for ægtepar.
Punkt 6 - Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat forslag.
Punkt 7 - Eventuelt.
Pia Larsen Jensen nævnede, at det er et problem i relation til dopingkontrollen, at boksene på banerne
ikke er ordentligt rengjorte på løbsdagene. Hun stillede desuden spørgsmål ved Dansk Hestevæddeløbs
projekt ”Share a Horse”. Desuden foreslog hun, at de indførtes en lettere måde at stemme på ved valg
til bestyrelsen, samt at foreningen på sin hjemmeside oplyste jockeyernes telefonnumre og laveste
ridevægte.
Iben Hjorth Buskop oplyste, at Dansk Hestevæddeløb er langt fremme med Share-a-horseprojektet,
som vil blive introduceret meget snart.
Gert Larsen støttede Pia Larsen Jensens kommentarer vedrørende problemet med rengøringen af
boksene på banen.
Niels Lindhardt kritiserede placeringen af Dansk 2000 Guineas på sæsonplanen, hvor løbet i år er
flyttet tre uger frem i kalenderen og nu lagt tæt på Jyllandsløbet. Det er utilfredstillende for hesteejere,
der i foråret 2018 har meldt til de to løb i forventning om at kunne starte i begge løb men uden at kende
de eksakte datoer for løbenes afvikling. Havde løbsdatoerne været kendt på anmeldelsestidspunktet,
havde situationen været en ganske anden. Hesteejere bør kunne få indbetalte indskud refunderet for det
løb, som fravælges.
Per Meyn fandt, at bedre muligheder for efteranmeldelse kan løse problemet.
Peter Knudsen forklarede om baggrunden for placeringen af storløbene, som er utilfredsstillende for
alle parter. Han støttede forslaget om, at indskud bør refunderes.
Iben Hjorth Buskop forklarede, at det med hensyn til sæsonplanlægningen er et stort problem, at
Svensk Galopp ikke længere tager hensyn nabolandene men placerer deres løb, hvor det passer dem.
Forhåbentlig kan det fælles svensk- danske spilleselskab afbøde disse problemer.
Nick Elsass takkede for de mange konstruktive bemærkninger og forslag, som bestyrelsen vil arbejde
videre med på førstkommende møde.
Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet og hævede derpå generalforsamlingen.
Nick Elsass takkede de fremmødte for deres deltagelse og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Den 1. maj 2019
Peter Knudsen/Poul Erik Jakobsen

