
 

Generalforsamling 
 

Dansk Galop afholder ordinær generalforsamling på Klampenborg Galopbane 

lørdag den 30. april 2022 kl. 10.30. 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Bestyrelsens beretning. 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab 

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Gruppe B – opdrættersektionen:  

Der skal vælges ét medlem og bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Stork. 

 

Gruppe C – hesteejersektionen:  

Der skal vælges ét medlem og bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Haugaard. 

Endvidere opstiller Pia Larsen Jensen og Sandie Bregnager Kjær. 

 

Gruppe D – Jockey Club-sektionen:  

Der skal vælges ét medlem og bestyrelsen foreslår genvalg af Nick Elsass. 

Endvidere opstiller Tom Glæsner Larsen. 

 

4. Valg af statsautoriseret revisor. 

Bestyrelsen foreslår valg af revisionsselskabet Beierholm. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023 dvs. 600 kr. for enkeltmedlemmer og 900 kr. for 

par. 

 

6. Indkomne forslag. 

 

Dean Olsen har stillet følgende tre forslag: 

 

Forslag 1: 

”Dansk Galop skal, i samarbejde med Dansk Hestevæddeløb og DTGU tilsikre at der bliver indført 

sanktionsmuligheder overfor banerne, og i særskilt grad Klampenborg Galopbane. 

Disse skal kunne tages i brug hvis: 

- banen ikke tilpasser propositioner til øvrige nationale og Skandinaviske baners propositioner 

- banen ikke indgår velvilligt i nationalt og Skandinavisk samarbejde om bl.a. indgangsbilletter, 

spillemuligheder mm 

- banen fortsætter den årelange chikane og forskelsbehandling af udvalgte aktive og hesteejere 

- banen ikke overholder de propositioner der er udskrevet 

- banen ikke bruger modtagne tilskud efter hensigten 

 



Sanktionsmuligheder kan f.eks. være: 

- reduktion af driftstilskud 

- lavere andel af overskudsdeling vedr. banespil 

- flytte udvalgte løb eller hele løbsdage til andre baner” 

 

Bestyrelsens kommentarer:  Bestyrelsen opfatter forslaget således, at det foreslås at pålægge 

bestyrelsen at indføre sanktionsmuligheder omkring de nævnte forhold m.m. i tilfælde af, at den 

enkelte bane ikke overholder de vedtagne regler omkring de nævnte forhold. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at de ønskede sanktionsmuligheder i vidt omfang eksisterer i regi af 

regler m.m. indenfor Dansk Galop, Dansk Hestevæddeløb og Dansk Trav -og Galopunion, og at det 

ikke er nødvendigt at indføre yderligere regler og sanktioner på området. 

 

Bestyrelsen er ikke bekendt med konkrete hændelser inden for de af forslagsstilleren nævnte 

områder, hvor bestyrelsen/Dansk Galop i givet tilfælde kunne foretage undersøgelser, tiltag m.m. 

med henblik på afhjælpning. 

 

Mht.   forholdet om ”- banen ikke bruger de modtagne tilskud efter hensigten”, så har Dansk Galop 

vedr. dette forhold foretaget en selvstændig undersøgelse af om modtagne præmiemidler m.m. 

anvendes efter hensigten. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af den løbende kontrol og 

undersøgelse af dette forhold, som foretages af Dansk Trav-og Galopunion (som ingen 

bemærkninger har omkring dette forhold), og Dansk Galop har i den forbindelse ikke fundet 

forhold, der giver grundlag for kritik. Dansk Galop vil fremover løbende foretage en selvstændig 

vurdering af dette forhold, herunder om der løbende skal ske tilpasning af regler m.m. 

 

Forslag 2:  

”Dansk Galop skal overse, at Klampenborg Galopbane tilpasser deres gebyrer, så de afspejler 

banens tidsforbrug på de enkelte ydelser, samt kvaliteten af ydelsen. 

Desuden bør De Særlige Betingelser pkt. 5 " Amatørrytteres og lærlinges deltagelse i 

løb" opdateres.” 
 

Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen er ikke bekendt med konkrete tilfælde, hvor Klampenborg 

Galopbane ikke tilpasser deres gebyrer, så de afspejler banens tidsforbrug m.m. vedr. på de enkelte 

ydelser, samt kritik af kvaliteten af ydelser. Bestyrelsen savner konkrete henvendelser med 

spørgsmål/kritik, hvor Dansk Galop/bestyrelsen i givet tilfælde kunne foretage undersøgelse, tiltag 

m.m. med henblik på afhjælpning. 

Hvad angår spørgsmålet om punkt 5 i Klampenborg Galopbanes særlige bestemmelser må 

forslagsstilleren uddybe, hvad han ønsker ændret. 

 

Forslag 3:  

”Dansk Galop skal kontrollere, at ærespræmier har en vis standard. Igen primært gældende 

Klampenborg Galopbane.” 

 

Bestyrelsens kommentarer: Det er bestyrelsens holdning, at Dansk Galop ikke skal blande sig i 

banernes køb af ærespræmier.   

 

7. Eventuelt. 

 



- - - - 

 

Stemmeregler 

Ifølge foreningens vedtægter kan stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller pr. brev. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt!  

 

Stemmeret pr. brev kræver, at det pågældende medlem har rekvireret stemmeseddel i foreningens 

sekretariat samt at stemmesedlen er generalforsamlingens dirigent i hænde senest ugedagen før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

 


