
Vedtægter 
for 

Dansk Galop 
FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME 

DANISH JOCKEY CLUB 

§ 1 

Foreningens navn er Dansk Galop, Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. 

I internationale sammenhænge anvendes navnet Danish Jockey Club. 

Foreningens formål er at fremme den ædle hesteavl (fuldblodsavlen) i Danmark samt at lede den 
danske fuldblodssport. 

Dens hjemsted er Stor-København. 

Foreningen er optaget i Foreningsregistret. 

§ 2 

Begæring om optagelse som medlem fremsættes skriftligt. 

Bestyrelsen afgør ved simpel stemmeflerhed, om optagelse kan ske. Personer, der som ejer eller 
medejer af en i Danmark indregistreret fuldblodshest har interesse i at være medlem af 
foreningen, kan ikke nægtes optagelse, medmindre afgørende grunde taler imod optagelse. 

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det påfølgende kalenderår. 
Hvert nyt medlem betaler et indskud på 100 kroner. 

Kontingentet betales ved optagelsen for det løbende kalenderår og i øvrigt forud for et år ad 
gangen, senest d. 1. februar i et år. 

Livsvarige medlemmer kan optages mod et kontingent på ialt 10 gange årskontingentet. 

§ 3  

Sådanne personer, der særlig har gjort sig fortjent af Foreningen og fremmet dens formål, kan 
udnævnes til 

æresmedlemmer. De optages på en ordinær generalforsamling efter bestyrelsens forslag med 
simpel majoritet, er kontingentfri og har stemmeret. 



§ 4 

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i Foreningens anliggender. Et medlem kan først 
udøve stemmeret efter at have været medlem af Foreningen i 12 måneder. 

Stemmeret kan udøves ved personlig møde eller pr. brev. 

§ 5 

Den årlige generalforsamling afholdes inden den 1. maj på det sted i Danmark, bestyrelsen 
måtte beslutte. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Dansk 
Væddeløbskalender, samt ved skriftlig meddelelse eller e-mail til hvert enkelt medlem. 

Forslag til den ordinære generalforsamling - herunder forslag til valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer skal være Foreningen i hænde senes 1. marts. 

Meddelelse om generalforsamlingsfrister, afgående bestyrelsesmedlemmer, samt dirigent skal 
offentliggøres i Dansk Væddeløbskaldender senest 15. februar. 

Dagsordenen skal indeholde: 

1. Bestyrelsens beretning 

2. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

4. Valg af statsautoriseret revisor 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Eventuelt 

§ 6 

Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes efter mindst 14 dage forudgående 
bekendtgørelse, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 40 medlemmer 
derom indgiver begæring med samtidig opgivelse af den eller de sager, der ønskes behandlet. 

Dagsordenen bringes til medlemmernes kundskab som ved ordinære generalforsamlinger. 
Bestyrelsen er pligtig at sammenkalde sådanne generalforsamlinger senest 1 måned efter den 
derom indsendte begærings modtagelse. 

§ 7 



Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. 

Ethvert medlem har adgang til foreningens generalforsamlinger og til der at tage ordet. 

Stemmeret ved personligt møde er betinget af, at den pågældende er i besiddelse af gyldigt 
medlemskort for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. 

Stemmeret pr. brev er betinget af, at den pågældende er i besiddelse af gyldigt medlemskort for 
det år, hvori generalforsamlingen afholdes, har rekvireret stemmeseddel på foreningens kontor, 
samt at denne stemmeseddel i udfyldt stand er generalforsamlingens dirigent i hænde senest 
ugedagen før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret til valg af bestyrelsens medlemmer repræsenterende Gruppe B, C og D tilkommer 
alle medlemmer, der har betalt medlemskontingent for det år, hvori generalforsamlingen 
afholdes. 

§ 8 

Foreningens bestyrelse skal bestå af flg. medlemmer: 

A. Væddeløbsselskaberne udpeger 5 bestyrelsesmedlemmer: 

Klampenborg 2, Odense 1, Århus 1 og Ålborg 1. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne 
repræsenterende væddeløbsbanerne i Odense, Århus og Aalborg sker efter forudgående høring af 
de lokale galopforeninger. Eventuelle nye væddeløbsselskaber, som afholder mindst 20 galopløb i 
henhold til DVR inden for et år, kan efter bestyrelsens indstilling ligeledes udpege et medlem. 

Foreningens generalforsamling vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer således: 

B .  3 medlemmer, som skal være aktive fuldblodsopdrættere, d.v.s. at vedkommende har været 
ejer af en hingst eller en hoppe, som har været anvendt i avlen inden for kalenderåret forud for 
generalforsamlingen. 

Konsortier kan repræsenteres af 1 person pr. hest. 

C. 3 medlemmer, som skal være aktive hesteejere, d.v.s. at vedkommende har været ejer af en 
væddeløbshest, som har været i træning i Danmark inden for kalenderåret forud for 
generalforsamlingen. Konsortier kan repræsenteres af 1 person pr. hest. 

D.  3 medlemmer, som har været medlem af Foreningen i mindst 1 år før generalforsamlingen. 

E. 1 medlem udpeget af trænerforeningen i Danmark. 

Det bør tilstræbes at 1 bestyrelsesmedlem er jurist. 

Bestyrelsesmedlemmer af gruppe A & E udpeges for 1 år af gangen. 

Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer afgår hvert år 1 medlem af hver gruppe. Afgang sker 
efter tur, om nødvendigt med lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 



§ 9 

Bestyrelsen vælger hvert år, umiddelbart efter generalforsamlingen, blandt 
bestyrelsesmedlemmerne af gruppe B, C og D en formand og en næstformand. 

Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg på 6 medlemmer. 

Formanden og næstformanden er fødte medlemmer af forretningsudvalget. 

Herudover udpeger gruppe A 2 medlemmer, hvoraf KG udpeger det ene, Gruppe B og C hver 1 
medlem. Det påhviler forretningsudvalget at udarbejde forretningsorden til godkendelse i 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen nedsætter et avlsudvalg bestående af de 3 B-medlemmer samt 2 medlemmer af 
gruppe C og/el. gruppe D. Avlsudvalget behandler alle spørgsmål, der vedrører opdrætternes 
interesser. 

Avlsudvalget udgør tillige bestyrelsen i Fuldblodets Avlsfond, der er en selvejende institution jvf. 
fondets statutter, og således at avlsudvalget alene træffer beslutninger vedr. fondets forhold. 

Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. 

Udvalg skal have forelagt alle sager inden for deres områder, som ikke er rene ekspeditionssager, 
ligesom udvalgene selvstændigt kan optage sager til forhandling. Udvalgene afgiver indstilling til 
den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen kan overlade udvalgene at træffe afgørelser inden for deres område. Afgørelser af 
mere vidtrækkende betydning eller spørgsmål, der frembyder væsentlige tvivl, skal dog 
forelægges den samlede bestyrelse til afgørelse. 

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, udkræves mindst halvdelen af medlemmernes, 
deriblandt formandens el. i hans fravær næstformandens tilstedeværelse. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens el. i hans fravær næstformandens stemme afgørende. 

Foreningen tegnes af formand el. næstformand i forbindelse med 1 medlem af 
forretningsudvalget fra enten gruppe B el. C. 

Forretningsudvalget kan meddele prokura og specialfuldmagter til Foreningens funktionærer. 

§ 10 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Årsregnskabet, der underskrives af bestyrelsen, forelægges generalforsamlingen til godkendelse 
med revisors eventuelle påtegninger. 

§ 11 



Udmeldelse af Foreningen må ske skriftligt til sekretariatet inden årets udgang. Det medlem, 
som ikke har betalt sit kontingent inden marts måneds udgang, kan slettes af medlemslisten og 
må for atter at blive medlem betale sin restance samt nyt indskud. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ikke fører hæderlig vandel el. som alvorligt 
modarbejder Foreningens interesser, derunder overtræder de til enhver tid gældende 
totalisatorforskrifter. 

§ 12 

Til at beslutte forandringer i disse love el. til at bestemme Foreningens opløsning fordres, at 
bestemmelsen vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer ved to efter hinanden 
afholdte generalforsamlinger. 

§ 13 

I tilfælde af Foreningens opløsning tager den sidste generalforsamling bestemmelse om 
anvendelsen af Foreningens formue i overensstemmelse med Foreningens formålsparagraf. 

Som vedtaget på Foreningens Generalforsamling d. 21. april 1993.  

Ændret 1999: § 1 (foreningens navn) 

Ændret 2014: § 7 (stemmeret) 


