
Referat af generalforsamling 30/3-2022 Århus. 

Dagsorden: 

- Valg af dirigent
Niels Knudsen vælges som dirigent og udsendelsen af indkaldelsen er godkendt for at være sendt 
rettidig ud på såvel brev som mail. 

- Formandens beretning
Vi ser tilbage på året der gik. Nedenfor er listet nogle af de punkter op som formanden gennemgik i 
sin beretning:

2021 er året hvor, der er sket rigtig meget i Travdanmark:
o DTC’s medlemmer har givet fuldmagt til DTC’s bestyrelse og forhandlingsgruppen 

til at færdig forhandle og underskrive aftalen med Svensk Travsport. 
o Travpolitisk fik vi en ny struktur, hvor samtlige funktioner i Dansk Travsports 

Centralforbund og Dansk Galop nedlægges og al administration og drift samles i 
Dansk Hestevæddeløb. DTC bliver hvor visionen for travsporten defineres.

- Også på JVB er der sket store ting:
o Anita Jensen er blevet forpagter af Tutten
o Formandsposten er blevet besat af Hans Halvorsen
o Pr. 1/3 har Christian Hundebøll overtaget direktørposten på Jydsk Væddeløbsbane 

efter Flemming Sunn, som har været langtidssygemeldt. 

o Også pr. 1/3 overtog Møllers Gastronomi, v/Jan Jan Møller, restauratørfunktionen på 

Jydsk Væddeløbsbane, der samtidig bliver base for madvirksomhedens fremtidige 

aktiviteter. 

o

- ATAK’s Fødselsdagsløb
o Vinder blev Captainhaselhof Be kørt af Kim Madsen og ejet af Lene og Johnny Bay 

2. og 3. pladsen gik til henholdsvis Leading Tile og Damse P.D.
o Trøstfinalen blev vundet af Expo Lane kørt af Emil Mæhlisen.
o Via sponsorindtægter kom finalepræmiesummen op på 90.000 kr. med 45.000 til 

vinderen. 
o I Trøstløbet var præmiesummen 25.000 kr. med 12.500 kr. til vinderen.
o Der var muleposer til samtlige heste i de to løb, samt gavekort til bedst veludseende 

ekvipage.
o Vi har lyttet til ønskerne fra sidste år om at fordele pengene lidt bedre. Derfor vil der 

i år være præmie til alle heste, der gennemfører både i finale og trøst undtagen 

diskvalificerede eller distancerede. Der vil fortsat være muleposer til alle og 

gavekort til bedst veludseende ekvipage.

o Første forfeit vil ikke være gratis i år. Tilmelding Senest d. 11. april

o Indledende køres d. 11.september, mens finalerne køres d. 24. september.

- Amatørchamp 2021 blev Lars Munk med 4 sejre og montéchamp er Sarah Bang Poulsen 

med 2 sejre



- Banepersonalets virke er ikke tilfredsstillende og der arbejdes på sagen, ligesom der 

arbejdes på at der skal være mere lys fra amatørstald T1 og til tunnelen. 

- Nye tiltag 

o Som nyt tilbud for at øge informationsniveauet omkring ændring i baneforholdene, 

der kan have indflydelse på træningsforholdene, har man oprettet en SMS linje, som 

man kan tilmelde sig, her vil man blive informeret hvis der er afvigelser i 

træningsmuligheder. 

o ATAK giver ærespræmie til vindende hest/rytter i SU-løb afviklet på JVB

o ATAK har overtaget muleposerne til de 14-årige heste
o Nyt layout på hjemmesiden

▪ Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer gerne sender historier ind til 

hjemmesiden.

- Nyt er også at Jydsk Væddeløbsbane nu er repræsenteret i FDT, Foreningen af Danske 
Travamatører. På generalforsamlingen d. 20. marts blev Tonny Rasmussen valgt ind i 
bestyrelsen.

- ATAK arbejder på at Jydsk Væddeløbsbane er et godt sted at være for alle både 
banemæssigt og socialt

- Fremtidige arrangementer
o Championats fest d. 23. april

▪ Husk det er gratis for amatører at deltage, blot drikkevarerne skal man selv 
betale.

o Fælles arbejdsdag d. 22. maj
o ATAK planlægger et socialt arrangement her i foråret (såfremt corona eller andet 

ikke forhindre det)
o Vi håber I vil støtte op og deltage i alle arrangementerne.

- Der skal lyde et stort tak til Johnny Bay, som holder vognene i orden

Ingen spørgsmål til beretningen

- Regnskabet fremlægges til godkendelse 
Rikke Knudsen gennemgår det godkendte regnskab. 
Årets resultat blev et overskud på 20.590,27 kr. 
Ingen spørgsmål 

- Valg af formand (Anne-Marie Kjær modtager genvalg) 
Genvalgt

- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (På valg er Tonny Rasmussen & Christina Astrup. Begge 
modtager genvalg) Genvalgt

- Valg af bestyrelsessuppleanter
Emil Mæhlisen 1 suppleant 
Poul Søgaard 2 suppleant



 
 - Valg af revisor
Lars Munk 
Jørn Fuhlendorff

- Valg af revisorsuppleant 
Mette Jepsen 

       -  Indkomne forslag 
Der var ingen indkomme forslag 

- Eventuelt
Ingen kommentarer under eventuelt 
Tak for god ro og orden, og en hyggelig aften i Tutten.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således:

Formand: Anne-Marie Kjær
Næstformand: Tonny Rasmussen
Kasserer: Rikke Knudsen
Sekretær: Christina Astrup
Hjemmeside: Thomas Theilmann


