REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DANSK GALOP
DEN 30. APRIL 2022

Generalforsamlingen afholdtes kl. 10.30 på Klampenborg Galopbane. 60 medlemmer deltog.
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 over Jørgen Fogh Rasmussen (Stutteri Skovlygaard),
Mogens Poulsen (medejer af og formand for Klampenborg Galopbane) og Steen Linde Jensen
(hesteejer), der var gået bort siden sidste generalforsamling. Generalforsamling ærede de tre afdøde
personer ved et minuts stilhed.
I sin beretning kom Formanden ind på den aftale, som trav- og galopsporten har indgået med Svensk
Travsport, som sikrer dansk trav - og galopsport økonomiske midler fremover. Aftalen indeholder også
krav til de danske baner mht. sikkerhedsforanstaltninger fro de aktive, publikum og heste samt
bestemmelser om udvikling af nyt IT (Sportsystemet), produktion af TV-optagelser fra løbsdagene,
billedrettigheder etc.
Formanden omtalte desuden den aftale, som foreningen har lavet med travet om at flytte størstedelen af
de to hovedorganisationers opgaver (Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund) til det fælles
driftsselskab, Dansk Hestevæddeløb.
Også en ny Whistleblowerordning omtaltes, alle kan nu anonymt henvende sig til en af sporten
uafhængig advokat med anmodning om hjælp i forbindelse med Metoo-relaterede oplevelser og andre
uacceptable sager.

Formanden kom også ind på nogle foderforureningssager fra 2020, som havde medført diskvalifikation
af tre dansktrænede heste, idet foderet var forurenet med koffein. Foderproducenten havde anerkendt
sit ansvar, og erstatning vil blive udbetalt til de berørte ejere meget snart.
(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.
Betina Thorsen kommenterede oplysningerne om skærpede krav til sikkerheden og nævnte ulykker
med to heste på Klampenborg Galopbane.
Punkt 2 - Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
Peter Knudsen gennemgik hovedtallene i foreningens regnskab, der viste et underskud på kr. 60.638.
Foreningens egenkapital er reduceret til kr. 1.460.454.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Punkt 3 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten konstaterede, at der med hensyn til valget af repræsentant Gruppe B (opdrættersektionen)
kun var opstillet én kandidat, og Henrik Stork dermed var genvalgt.
Til valget af et bestyrelsesmedlem for Gruppe C (hesteejersektionen) var der derimod opstillet tre
kandidater. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Peter Haugaard. Endvidere opstillede Pia Larsen
Jensen og Sandie Kjær Bregnager.
På opfordring af dirigenten præsenterede de tre kandidater sig selv for generalforsamlingen.
Lulu Tøpholm anbefalede valg af Sandie Kjær Bregnager, som vil arbejde for hestenes velfærd.
Carsten Baagøe Schou tilkendegav, at sporten stod over for store udfordringer og at der var behov for
nytænkning og udskiftning i bestyrelsen; Klampenborg Galopbane støttede således Sandie Kjær
Bregnager i hesteejersektionen og Tom Glæsner Larsen i Jockey Club-sektionen.
Dean Olsen og Rikke Bay Torp anbefalede valg af Pia Larsen Jensen, som kunne yde en stor indsats
med rekruttering af nye ryttere.
Til valget af et bestyrelsesmedlem for Gruppe D (Jockey Club sektionen) havde bestyrelsen foreslået
genvalg af Nick Elsass. Derudover opstillede Tom Glæsner Larsen.
Mogens Schougaard oplyste forsamlingen om baggrunden for bestyrelsens indstilling om at genvælge
Peter Haugaard og Nick Elsass.

Ronny Juul, fandt det upassende, at bestyrelsen anbefalede nogle kandidater frem for andre.
Tom Glæsner Larsen forklarede om sin mangeårige erfaring som hesteejer og mente, at der skal nye
folk til i foreningens ledelse.
David Højskov bad om at få præciseret, hvad Tom Glæsner Larsen mente, at bestyrelsen burde have
gjort anderledes.
Gert Larsen roste Nick Elsass for hans store arbejdsindsats og anbefalede genvalg.
Dean Olsen pointerede vigtigheden af, at generalforsamlingen vælger en person, som favner bredt, og
han anbefalede Nick Elsass.
Nick Elsass tilkendegav, at han var enig i behovet for udskiftning, men han ønskede at gøre sit arbejde
færdigt mht. aftalerne med Svensk Travsport og Dansk Hestevæddeløb.
Herefter gik man over til skriftlig afstemning, hvis resultat var følgende:
Gruppe C: Peter Haugaard 38 stemmer, Sandie Kjær Bregnager 29 stemmer, Pia Larsen Jensen 29
stemmer.
Gruppe D: Nick Elsass 65 stemmer, Tom Glæsner Larsen 31 stemmer.
Dirigenten konstaterede, at Peter Haugaard og Nick Elsass dermed var genvalgt.
Nick Elsass takkede for valget og understregede, at han vil arbejde på at samle og favne hele sporten og
forberede et generationsskifte.
Punkt 4 - Valg af statsautoriseret revisor.
Generalforsamlingen genvalgte énstemmigt revisionsfirmaet Beierholm ved statsautoriseret revisor
Hakon Rønn Jensen.
Punkt 5 - Fastsættelse af kontingent for 2023.
Det uændrede kontingent på 600 kr. for enkelt medlemmer og 900 kr. for par blev vedtaget.
Punkt 6 - Indkomne forslag.
Dean Olsen havde fremsat 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.
Dean Olsen begrundede sine forslag.
Dirigenten fastslog, at indholdet af forslagene ikke egner sig til generalforsamlingsbeslutninger, men
bestyrelsen kan lade afstemningsresultaterne indgå i bestyrelsens kommende arbejde.
Der blev derpå stemt om forslagene. Stemmesedlerne blev med forslagsstillerens accept på grund af
tidnød ikke optalt på selve generalforsamlingen, men afstemningen gav følgende resultat:
Forslag 1: 39 for, 37 imod, 8 blanke
Forslag 2: 36 for, 37 imod, 11 blanke
Forslag 3: 36 for, 37 imod, 11 blanke
Bestyrelsen vil drøfte hvilke konsekvenser, resultatet af afstemningen skal have.
Punkt 7 - Eventuelt.
Dean Olsen omtalte sine dårlige erfaringer med Klampenborg Galopbane og nævnte eksempler på den
forskelsbehandling, som han og hans kone udsættes for sammenlignet med andre trænere. Han
kritiserede endvidere, at han og hans kone ikke fik ærespræmier efter deres sejre i Mowerinaløb og
Dansk 2000 Guineas, selvom det stod i propositionerne. Offentlige midler, som var øremærket til
præmiestigninger i fire klassiske løb, var ikke anvendt til formålet, fordi ejernes indskud til løbene var
blevet forhøjet proportionalt med præmiesummerne i løbene. Klampenborg manglede endvidere som
den eneste bane i Skandinavien ordentlige vaskepladser til hestene. Startboksgodkendelse koster 580
kr. men er gratis på alle andre baner.
Poul-Egon Arslev kritiserede, at foreningens medlemsbadge ikke kan anvendes som adgangsbillet på
KG men på alle andre baner i Skandinavien.
Betina Thorsen delte synspunktet og mente, at det var for besværligt at skulle anvende et særligt link og
bestille billetter på.
Margit Guldborg stillede spørgsmål ved Fødevarestyrelsen nye Traces-system, der har til formål at
kunne følge alle heste, men som indebærer megen bureaukrati.
Nick Elsass forklarede om systemet.
Claus Gregersen stillede spørgsmål ved trænerprocenter.

Peter Knudsen oplyste, at spørgsmålet om hvor stor andel træneren skal have af indvundne præmier,
ikke er reguleret i det nye fælles skandinaviske reglement. Det er således op til den enkelte ejer og
træner at aftale. Hvis ikke der foreligger en aftale, gælder den indarbejdede kutyme i galopsporten,
nemlig at træneren skal have en provision på 10 pct. af præmierne. Det samme gælder i øvrigt mht.
jockeyernes andel.
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 4. maj 2022
Poul Erik Jakobsen/Peter Knudsen

