Generalforsamling aalborg Galopforening Torsdag 20.
August 2020.

Formanden Stine Nielsen byder velkommen.
1: Valg af Dirigent
Valget faldt på Villy Nielsen
2: Bestyrelsen aflægger beretning
Formand Stine aflægger sin første beretning, hvor hun fortæller lidt om
arbejdsdagen i Galopstalden, boksene i Galopstalden der er blevet
stjålet, det nye koncept med Galopdage som ikke alle er tilfredse med
grundet diverse aktiviteter mellem løbene, men de tiltrækker publikum
hvilket så er positivt og løbene var alligevl godt besat.
Til 2020 blev vi tildelt flere lørdage med løb, da det blandt andet gik
godt i 2019.
Der blev også lavet Best Turned Out Horse i løbene, hvor publikum
kunne stemme på den hest de synes skulle vinde, så de også blev
inddraget lidt ekstra. Desværre blev de sidste løb aflyst.
Årets Award 2019 gik til Show Of Faith. Flidspræmien gik til Miss Van
Winkle, Årets Hest blev Rex Kalejs.

Der blev snakket lidt videre efter formandens beretning om tanken
med at få lidt flere arrangmenter ind i foreningen i form af evt en
bowlingtur, Gøteborgtur eller en tur til Auktion i England blandt

forslagene.
Der blev forsøgt med at arrangere en tur til England 2020, men Corona
satte en stopper for alt socialt i 2020.
Der blev også snakket om forsøget på at lave lidt mere fællestræning
måske om lørdagen, for at efterligne travet lidt, med rundstykker om
morgenen og måske fællesridning med unge heste eller nye ryttere der
så skal en tur i startboks inden et lille arbejde.

Bente beretter om tankerne og håbet for en ny stald som skal være lidt
lignende det de har på ÅBy (Gøteborg travbane). Hvor der er
staldfaciliteter til mange heste på en mindre plads, da der ikke er så
mange trænere på banen til daglig. Der arbejdes på at kunne lave et
mageskifte med aalborg kommune, hvor de så vil overtage det jord der
huser nuværende stalde.
Planen er stor, intet sikkert, men det ville give top faciliteter til alle
aktive udøvere.

3: Det reviderede regnskab fremlægges
Der bliver snakket om muligheden for eventuelle dækkensponsorer
igen, da der er begyndende tegn på minus på kontoen.

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet holdes uændret

5: Forslag fra bestyrelsen

6: Forslag fra medlemmerne

7: Valg af bestyrelse
Bestyrelsen fortsætter uændret

Suppleanter er.
Ulla Johansen Jens Højbjerg

8: Valg af revisorer
Revisorer er Uændret

9: Eventuelt
Bente fortæller lidt om ponugalopen der har lidt svært ved at komme
igang.
Der var planlagt træningsdag for ponyryttere, hvor der oprindeligt var
tilmeldt 5 ryttere, men de 4 endte med at melde fra grundet
distriksstævner. Så der prøves igen i 2021, hvor blandt andet Stine vil
høre om Asaa Hestevædddeløb vil være med i form for samarbejde.

Maria foreslår en liste over ryttere i provinsen eller Aalborg, der kan
ligges på hjemmesiden så det måske er lettere at huske de forskellige
og de nye. Der er opbakning til sådan en.

Der gives ros til Facebook arbejdet, hvor Aalborg folkenes resultater
deles og der ønskes tillykke.

Der bliver snakket om dommere, starter, vægtchef og paddockchef
måske burde være de samme på alle provinsbaner, så det altid er ens
for alle og samme folk.

Proportionerne diskuteres ivrigt, da det ikke altid har virket som om de
blev skruet så godt sammen med mange klasse 4 og 5 løb på samme
dag. Bente prøver stadig at foreslå i Kbh om ikke der skal laves
proportioner 2 ganeg om året, da hestematerialet om efteråret altid er
anderledes på den ene eller anden måde end i foråret.

Snakken fortsættes stille og roligt om diverse mens der drikkes kaffe,
sodavand eller en øl.
Tak for i aften!

Referant: Ann-Charlotte Kirstine Wedsgaard Jensen

