
Generalforsamling i Aalborg Galopforening torsdag d 1. juli 2021, kl 19.00.  

 

1. Valg af Dirigent: 

Keld Chr Karlsen blev enstemmigt valgt som aftenens dirigent. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning: 

Formanden Stine Johansen beretter lidt om 2020 og hvordan Corona/Covid 19 satte sit 

kedelige præg på det hele.  

Per dags dato har der været 2 løbsdage i Aalborg, hvor der har været ok med antal heste 

kontra løbene i Århus. 

Banen skal i efteråret 2021 lægges om i forhåbentlig begge sving, derfor slutter sæsonen 

tidligere end normalt. Det er besluttet at banen, der har rådført sig med andre, at det vil være 

bedst at gøre i efteråret. 

Galopforeningen laver ikke så meget mere, da meget er fordelt til banen og proportioner er 

blevet ansvar i regi Sportssekretariatet – Henrik Brendholt. 

Planlagte ture til feks Newmarket og Doncaster, blev droppet grundet Covid-19. 

Alle ideer og planer er på vågeblus og tegnebræt. 

Måske kan der arrangeres en tur til Stutteri Hjortebo med kig på åringer og evt en snak med 

Morten Buskop om avl og auktioner. 

 Pt åbnes der heldigvis for flere publikummer. Der er påbegyndt betaling ved indgangen på en 

væddeløbsdag eller bestilling af billet via nettet. Dette er af hensyn overfor Kulturministeriet 

for fortsat at kunne beholde støtten til sporten, da der skal kunne vises at der rent faktisk 

kommer publikum/gæster. 

Banerne skal selv lave et setup for hvordan evt ejere kan få gratis adgang. 

Snakken kører frem og tilbage om hvordan der kan skaffes flere publikummer på løbsdage og 

spillere til løbene.  

3. Det reviderede regnskab fremlægges: 

Regnskab godkendes. 

4. Fastsættelse af Kontingent 2022: 

Kontingent fastholdes.  

Der snakkes meget om kontingent skal fastholdes eller nedsættes, for at få flere medlemmer. 



Evt 250 kr pr person og til foreningen og for de sidste 50 kr får man et årskort til væddeløb. 

Sponsorer kan være svære at skaffe, da de hellere vil have en oplevelse end et skilt. 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen forslag. 

6. Forslag fra medlemmer: 

Ingen forslag. 

7. Valg af bestyrelse samt Suppleanter: 

På valg til bestyrelsen er: 

Stine Johansen 

Maria Jørgensen 

Bente Østergaard 

Alle er villige til genvalg – alle genvælges uden modkandidater 

Nuværende suppleanter: 

Ulla Johansen 

Jens Højbjerg 

Nye suppleanter er:  

Jens Højbjerg  

Jørgen Christensen 

8. Valg af revisorer: 

Nuværende revisorer: 

Villy Nielsen 

Erik Mogensen 

Nye revisorer er: 

Erik Mogensen 

Keld Chr Karlsen  

  

 



9. Eventuelt: 

Tina Mortensen forstår ikke hvorfor banen skal omlægges i begge sving, da det er 

opløbssvinget der er værst.  

Begge sving hælder dog lidt ud af, selvom det er værst i opløbssvinget, vil det være bedst at 

tage begge sving i en omgang.  

Der efterlyses dog lidt mere information/åbenhed omkring baneomlægningen. 

Bente vil prøve at sætte Tina og Lars i kontakt sammen, måske Tina bør komme med i 

baneudvalget, da hun er en af dem der bruger banen jævnligt. 

Vi håber på at events på løbsdage kommer igen, da det tiltrak en masse folk inden Covid-19. 

I denne forbindelse vil det nye billetsystem komme til gode, da systemet kan genkende evt 

gengangere og der kan reklameres lidt ekstra op til en løbsdag. 

Tak for i aften!! 

 

 

 

 

Referant: Ann-Charlotte K. Wedsgaard 


