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Generalforsamlingen afholdtes kl. 11.30 på Jydsk Væddeløbsbane. Følgende 36 personer deltog: 

Preben Ahl, Cira Amelung, Charlotte Brasch Andersen, Charlotte Bondam, Iben Hjorth Buskop, Kiddy 

Elsass, Nick Elsass, Nina Falck, Lena Frandsen, Ole Frandsen, Claus Gregersen, Bo Schneevoight 

Hansen, Kim Hansen, Amanda Harbjerg, Karin Jakobsen, Lars Jakobsen, Poul Erik Jakobsen, Peter 

Knudsen, Charles Kristensen, Connie Kristensen, Gert Larsen, Pia Larsen Jensen, Peter Leth Keller, 

Ann Meyn, Per Meyn, Tine Mortensen, Thorkild Møller Nielsen, Dean Olsen, Mette Olsen, Karin 

Salling, Mogens Schougaard, Henrik Stork, Pia Stork, Asbjørn Sørensen, Birthe Sørensen, Bente 

Østergaard. 

 

Foreningens formand Nick Elsass bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde valgt Poul Erik 

Jakobsen som generalforsamlingens dirigent i henhold til vedtægterne. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt. 

 

Derefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.  

 

Punkt 1 - Bestyrelsens beretning 

 

Formanden indledte med at udtale mindeord om Poul Kemp Andersen, der var gået bort siden sidste 

generalforsamling. Generalforsamling mindedes Poul Kemp Andersen ved et minuts stilhed. 

 

I sin beretning kom Formanden ind på de vanskelige forhold den samlede hestesport har stået overfor 

under Coronakrisen. Han omtalte herunder de mange møder med Kulturministeriet om vilkårene for 

afvikling af løbsdagene.  

 

Også det tætte samarbejde med Dansk Trav i Dansk Hestevæddeløb blev gennemgået, illustreret ved 

powerpoint slides. 

 

Formanden kom desuden ind på strukturen i sporten og forhandlingerne med svensk hestesport, hvor 

målsætningen er, at dansk trav- og galopsport skal blive associeret medlem af Svensk Travsport i 2022. 

Svensk Galopp er desværre endnu ikke med i forhandlingerne men er velkomne hertil.  

 



Formanden omtalte desuden den nye Whistleblowerordning, som Dansk Galop har indført sammen 

med DTC, og som indebærer mulighed for, at man anonymt kan indberette forhold til en uvildig 

advokat. Han kom desuden ind på vigtigheden af at have en ”god tone” i sporten og på de sociale 

medier. 

 

(Der henvises i øvrigt til den trykte beretning og til de slides, som blev vist for generalforsamlingen og 

som er vedhæftet referatet). 

 

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer til beretningen. 

 

Dean Olsen foreslog, at bestyrelsen inddrog flere personer i bestyrelsen arbejde, idet han havde indtryk 

af, at arbejdet hang på meget få bestyrelsesmedlemmer. 

 

Iben Hjorth Buskop tilkendegav, at bestyrelsens opgaver faktisk blev spredt ud på mange personer og 

nævnte som eksempel Gert Larsen, Henrik Stork og Jens Lauritzen, som er meget involveret i 

foreningens auktioner.  

 

Formanden fastslog, at bestyrelsen er meget bredt funderet med forskellige kompetencer. 

 

Karin Salling takkede på medlemmernes vegne for det store arbejde, som bestyrelsen udfører for 

medlemmerne. 

 

Charlotte Bondam omtalte STOP DET-kampagnen om god opførsel og opfordrede til at alle i sporten 

opfører sig anstændigt over for hinanden – også på de sociale medier. 

 

Med disse kommentarer konstaterede dirigenten herefter, at beretning var godkendt. 

 

Punkt 2 - Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab 

 

Peter Knudsen gennemgik hovedtallene i foreningens regnskab, der viste et overskud på kr. 130.427. 

Foreningens egenkapital er vokset til kr. 1.521.092.  

 

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, fastslog dirigenten, at det var godkendt. 

 

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 var opstillet én kandidat i hver 

kategori, og at Stine Julø og Peter Rolin dermed var valgt. 

 

Til valget af bestyrelsesmedlem for Gruppe C (hesteejersektionen) var der derimod opstillet to 

kandidater. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Peter Leth Keller. Endvidere opstillede Pia Larsen 

Jensen.  

 

På opfordring af dirigenten præsenterede de to kandidater sig selv for generalforsamlingen.  



 

Herefter gik man over til skriftlig afstemning hvis resultat var, at Peter Leth Keller fik 34 stemmer og 

Pia Larsen Jensen 24 stemmer. To stemmesedler var blanke. 

 

Peter Leth Keller var hermed genvalgt. 

 

Punkt 4 - Valg af statsautoriseret revisor. 

 

Generalforsamlingen genvalgte énstemmigt revisionsfirmaet Beierholm ved statsautoriseret revisor 

Hakon Rønn Jensen. 

 

Punkt 5 - Fastsættelse af kontingent for 2022. 

 

Det uændrede kontingent på 600 kr. for enkelt medlemmer og 900 kr. for par blev vedtaget. 

 

Punkt 6 - Indkomne forslag. 

 

Claus Gregersen havde fremsat fem forslag, hvoraf han dog trak de to tilbage. Følgende tre forslag blev 

behandlet: 

 

Forslag 1 

”Formanden for bestyrelsen kan kun vælges af medlemmerne og ikke som nu, hvor bestyrelsen vælger, 

og en formand kan kun være på posten i max 4 år. 

Begrundelse: Hensigten er at få et nuanceret syn på sporten i dag og undgå interessekonflikter pga. 

familiære relationer samt forretningsmæssige. I dag minder bestyrelsen om en loge.” 

 

Bestyrelsens kommentarer: Forslaget kan ikke støttes. Ifølge foreningens vedtægter vælger foreningens 

medlemmer ni af bestyrelsens 15 medlemmer; banerne udpeger fem bestyrelsesmedlemmer og 

trænerforeningen et medlem. Som i de langt de fleste andre foreninger og interesseorganisationer 

vælger bestyrelsen herefter det bestyrelsesmedlem til formand, som er bedst egnet til at lede 

bestyrelsens arbejde og repræsentere bestyrelsen udadtil. 

 

Resultatet af den skriftlige afstemning var, at 8 stemte for og 46 imod. Dirigenten konstaterede, at 

forslaget dermed var forkastet. 

 

Forslag 2 

”Udenlandske trænere der er dømt for doping i deres hjemland (trænerens oprindelige base) skal ikke 

kunne starte eller drive trænervirksomhed i Danmark. 

Årsag: Norge har for vane at have behandlingstider på op til 9 måneder således at mange afgørelser 

typisk ligger efter sæsonafslutningen. Træneren får så typisk rabat på forseelsen pga. den lange 

sagsbehandlingstid.” 

 

Bestyrelsens kommentarer: Forslaget kan ikke støttes. En person skal ikke automatisk være udelukket 

fra at kunne få licens, hvis han har udstået sin straf i sit tidligere hjemland. Dansk Galops Licensudvalg 



skal have mulighed i den konkrete sag at vurdere, om man har tillid til, at en licensansøgning skal 

imødekommes eller afvises. Dette vil i øvrigt også være helt i tråd med praksis i andre lande. 

 

Resultatet af den skriftlige afstemning var, at 5 stemte for og 47 imod. Dirigenten konstaterede, at 

forslaget dermed var forkastet. 

 

Forslag 3 

”§ 133 i Dansk Væddeløbsreglement lyder således: ”Forsøg på brud af reglerne i kapitel 18 sidestilles 

med fuldbyrdet handling. Medvirken til brud på reglerne sidestilles med fuldbyrdet handling med 

mindre, at der foreligger særlige grunde.” 

Det forslås, at følgende tekst tilføjes: 

I tilfælde at denne fuldbyrdede handling straffes, så gælder det også det daglige personale i stalden, 

ligesom eventuelle præmier der kræves tilbagebetalt kun kan ske to år bagud, og hesteejeren skal 

holdes skadesløs. De idømte må i en eventuel udelukkelsesperiode ikke befinde sig på en galop- eller 

travbane i Danmark med mindre at dette sker på publikumssiden.” 

 

Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget i sin helhed, men dele af 

forslaget kan støttes. Bestyrelsen er således enig i, at der bør fastsættes en forældelsesfrist for, hvor 

langt tilbage i tiden en hesteejer kan risikere at skulle tilbagebetale løbspræmier. Andre dele af 

forslaget kan bestyrelsen imidlertid ikke støtte; det gælder bl.a. forslaget om at kunne straffe 

staldpersonale. Hverken Dansk Væddeløbsreglement eller Skandinavisk Reglement, som det danske 

reglement afløses af i 2021, indeholder hjemmel til at idømme straffe til andre end licensierede trænere 

og ryttere. I øvrigt vil det fremover være ”Svensk Travsports Ansvars- og Disciplinnævn”, der 

fastsætter straffene i alle dopingsager i Skandinavien og herunder tager stilling til spørgsmål om, 

hvorvidt en person skal fradømmes retten til at opholde sig på de skandinaviske væddeløbsbaner. 

 

Resultatet af den skriftlige afstemning var, at 4 stemte for og 49 imod. Dirigenten konstaterede, at 

forslaget dermed var forkastet. 

 

Punkt 7 - Eventuelt. 

 

Formanden oplyste, at Jens Bechmann efter 30 år i bestyrelsen havde ønsket at trække sig og 

formanden takkede Jens Bechmann in absentia for hans arbejde for foreningen. 

 

Formanden nævnte derpå, at Peter Knudsen i vinter havde 25-års jubilæum som direktør for foreningen 

og takkede ham på medlemmernes vegne for hans indsats. 

 

Claus Gregersen stillede spørgsmål ved kravet om momsregistrering for at kunne få professionelt 

trænerlicens.  

 

Peter Knudsen og Mogens Schougaard forklarede, at træneren enten skal have et personligt 

momsnummer eller at det selskab, som trænervirksomheden drives i, skal have et momsnummer. 

 



Claus Gregersen udtalte kritik at sagsbehandlingen vedr. Marc Stott-sagen, som han fandt 

langsommelig. Dernæst kritiserede han Dansk Galops afslag på en træneransøgning fra William 

Segovia, som ifølge ham nu arbejdede for træner Vanja Sandrup på Jägersro. 

 

Formanden svarede, at Marc Stott-sagen desværre tog længere tid at færdigbehandle på grund af 

forsinket behandling fra svensk side – der henvises til den redegørelse, der er udsendt om sagen. Med 

hensyn til William Segovia, så har Länsstyrelsen Skåne den 1. marts 2021 skærpet sin tidligere 

afgørelse om at forbyde William Segovia at have med dyr at gøre således, at straffen nu er 

tidsubestemt. Svensk Galopp har anmodet Dansk Galop om at respektere denne afgørelse. (Af 

vedhæftede bilag fremgår den korrespondance, som der efter generalforsamlingen har været mellem 

Claus Gregersen og bestyrelsen). 

 

Dean Olsen stillede spørgsmål ved den måde, hvorpå Klampenborg Galopbane foretager ranking i 

storløb, hvor både hingste og hopper deltager. Hopperne stilles således efter hans mening for hårdt. 

Desuden kritiserede han sæsonplanlægningen, idet Jyllandsløb og Dansk 2000 Guineas er placeret alt 

for tæt på hinanden.  

 

Dean Olsen kommenterede dernæst Klampenborg Galopbanes udskrivning af amatørløb. Han stillede 

desuden propositionerne for de klassiske løb, hvor Klampenborg har fået tilskud på 400.000 kr. 

samtidig med at indskuddene er forhøjet med 25 pct. Resultatet er, at de klassiske løb eksklusiv Dansk 

St Leger nu giver stort overskud, hvilket næppe havde været intentionen med tilskuddet, som skulle 

være kommet de hesteejere til gode, som meldte til løbene. 

 

Nick Elsass svarede, at spørgsmålet om økonomien i de klassiske løb og Unghestesatsningen vil blive 

taget op i bestyrelsen, hvor også spørgsmålet om rankingen i storløb skal vurderes. Mht. amatørløbene 

svarede han, at tilladelsen til afholdelse af trav- og galopløb skyldes, at væddeløbssporten betragtes 

som et erhverv, og at tilladelsen gælder ”sport fra øverste hylde”; derfor skal der være overvægt af 

professionelle udøvere på en væddeløbsdag og mindst én professionel deltager i de kombinerede løb 

for amatører og professionelle.  

 

Pia Larsen Jensen pointerede vigtigheden af at have fokus på hestevelfærd; at anvende et foto af en  

hest, som synligt har bidt sig i tungen på forsiden til dagens program, var ikke heldigt. 

 

Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet og hævede derpå generalforsamlingen. 

 

Formanden takkede for de mange konstruktive bemærkninger og dirigenten for hans ledelse af 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Den 2. juni 2021 

Poul Erik Jakobsen/Peter Knudsen 


