
 

 

2021 Referat af generalforsamling i Aalborg Galopforening. 

Afholdt i Restauranten på Aalborg væddeløbsbane Torsdag d 10. Marts 

2022 kl. 19.00. 

 

18 fremmødte inklusiv fuldtallig bestyrelse. 

 

1. Valg af Dirrigent: 

Erik Mogensen blev enstemmigt valgt som aftenens dirrigent. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning: 

Formand Stine aflægger beretning: 

Der er ikke så meget at berette, igen i år lidt grundet Corona og få 

løbsdage da sæsonen i Aalborg sluttede tidligt, grundet banen skulle 

lægges om i begge sving. 

Hvilket er gået godt, der er ros udefra til folkene der har stået for 

arbejdet. Begge sving er fræset ud, så de hælder indad i banen og ikke 

udad. 

 

Dog var der arrangeret fælles udflugt til Stutteri Hjortebo, det blev 

samkørsel i private biler, da der ikke var nok tilmeldt til at det kunne 

betale sig med en bus. Der deltog gladelig både medlemmer og ikke 



medlemmer, så det blev en hyggelig, som vi håber på at kunne gentage 

i 2022. 

 

 Vi håber selvfølgelig på at der ikke vil være flere Corona restriktioner i 

2022, så vi igen kan prøve at lokke en masse mennesker med til 

væddeløb. 

 

Medlemstallene for 2022 er gået betragteligt op i forhold til 2021. 

 

Årets Champion Stakes tiltrak en lilleflok heste, hvilket vi synes er en 

skam at der ikke var flere heste i et godt betalt løb som dette. 

 

Aftenens beretning er godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges: 

Regnskabet er godkendt 

 

4. Fastsættelse af Kontingent 2023: 

Kontingentet bibeholdes. 

Med de nye bilet systemer, er det endnu ikke muligt eller afklaret 

hvordan og hvorledes man eventuelt kan lave adgangskort for 

foreningens medlemmer. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen forslag fra bestyrelsen 

 

6. Forslag fra Medlemmer: 

Ingen forslag er blevet modtaget 

 



7. Valg af bestyrelse: 

På valg var: 

Karsten Johansen og Ann-Charlotte K. Wedsgaard - Begge villige til 

genvalg og blev genvalgt så bestyrelsen forbliver uændret. 

 

8. Valg af Revisorer: 

På valg var Jens Højbjerg og Keld Chr. Karlsen – begge villige til genvalg 

og blev genvalgt, så revisorer forbliver uændret. 

 

9. Eventuelt: 

Der kommer forslag fra Tina Mortensen at proceduren angående stop 

efter løb, laves om for at spare mest muligt på græsset. At der skal 

stoppes på bagsiden og vendes om i ydersporene. 

Samt en eventuel ændring af proceduren inden løb laves om, så 

hestene ikke skal præsentere på samme måde som nu, med skridt ned 

foran publikum, men gerne så hestene kan cantre forbi publikum.  

Der arbejdes på at få dette med i Særlige Bestemmelser. 

 

Villy Nielsen foreslår en udtalelse fra Galopforeningen om at vi støtter 

op omkring årets Dm, som Henrik Brendholt har fået sat i stand, hvis 

der er opbakning til dette fra foreningens medlemmer.  

De fremmødte i stemmer. 

(Der er efterfølgende dag sendt en hilsen til Henrik at vi i Aalborg 

støtter hans tiltag.) 

 

Tina Mortensen bringer det på bane om at trav overkørslen ”krattes” 

lidt i på løbsdage, så den ikke er helt beton hård for hestene at løbe 

over. 

 



 

Angående sponsorer ville det måske være en god ting at høre Filip 

Zwicky om han kunne bearbejde Goffs lidt, så der kunne være muligt 

med et løb sponsoreret af dem med et gavekort i præmie. Der er trods 

alt en del heste i Nordjylland fra Goffs og dette kunne være med til at 

give flere. 

 

I 2022 vil bestyrelsen arbejde på at der kan arrangeres en tur til 

Auktion i England, såsom til Goffs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: A. C. Wedsgaard 


