Det Danske Travselskab
Ekstraordinær generalforsamling- 27. januar 2022

År 2022, 27. januar, kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske

Travselskab, CVR nr. 65 33 67 15, på Tutten, Skovbo Travbane, Vollerslevvej 18,
4632 Bjæverskov.
Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen bød velkommen. Det blev foreslået, at advokat Martin Lavesen blev valgt som dirigent, hvilket skete med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse, inkl. opdatering heraf, var udsendt rettidigt,
jf. vedtægternes §§ 6 og 8, og da der på forespørgsel ingen indvendinger var herimod,
konstaterede dirigenten derfor, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og som sådan beslutningsdygtig inden for de af dagsordenen, vedtægterne og lovgivningen afstukne rammer.
Dirigenten oplyste, at der var indløst i alt 103 adgangskort (ud af 212 mulige). Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter. Dagsordenen var som følger:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Suppleringsvalg af bestyrelse.
Suppleringsvalg af bestyrelsessuppleanter.
Eventuelt.

Ad 1 - Valg af dirigent
Dirigenten konstaterede, at dagsordenens første punkt var behandlet.

Ad 2 - Suppleringsvalg af bestyrelse
Dirigenten oplyste, at der pt. alene var tre medlemmer i bestyrelsen i Det Danske
Travselskab, da Alex Haagensen 26. december 2021 og Theodor Nielsen 28. december 2021 var udtrådt af bestyrelsen. Theodor Nielsen var førstesuppleant og indtrådt,
da Henrik Engberg Johannsen udtrådte i juni 2021. Jørgen Iversen, der er anden suppleant, ønskede ikke at indtræde i bestyrelsen. Det er således ikke muligt for bestyrelsen at supplere sig ved de generalforsamlingsvalgte suppleanter.

Dirigenten oplyste videre, at det fremgår af vedtægternes § 10, stk. 2, nr. 1, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, og det kunne
derfor konstateres, at bestyrelsen i sin nuværende form ikke er beslutningsdygtig. Suppleringsvalg gælder for begge de udtrådte medlemm er og for de udtrådte medlemm ers
resterende valgperiode, jf. i øvrigt også vedtægternes § 9, stk. 8.
Dirigenten oplyste, at følgende rettidigt havde meddelt deres kandidatur: Kaj Holm,
Morten Thanning Vendelø, Klaus Overskov og Nicolaj Andersen.
Dirigenten konstaterede, at alle de opstillede kandidater var valgbare i henhold til
vedtægternes bestemm elser herom. Dirigenten fremhævede vedtægternes hensigt om
at sikre, at bestyrelsen bliver så repræsentativ som muligt i relation til hesteejere, aktie
udøvere og andre travsports interesserede.
Hver af kandidaterne fik mulighed for at præsentere sig selv og efterfølgende fremkom Ulla Fischer Nielsen med et støtteindlæg for Morten Thanning Vendelø.
Efter at dirigenten havde gennemgået regler for afstemning blev der foretaget en
skriftlig afstemni ng. Der blev afgivet i alt 206 stemm er, idet hvert medlem kunne
stemm e på op til to kandidater. Valgresultatet blev som følger:
Morten Thanning Vendelø

62 stemm er

Kaj Holm

53 stemm er

Nicolaj Andersen

40 stemm er

Klaus Overskov

35 stemm er

Der var derudover afgivet 14 blanke stemm er og 2 ugyldige stemm er.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at Morten Thanning Vendelø (på valg i 2023)
og Kaj Holm (på valg i 2022) var nyvalgt til bestyrelsen.

Ad 3 - Suppleringsvalg af bestyrelsessuppleanter
Dirigenten bemærkede, at da der ikke forefindes suppleanter til bestyrelsen, skulle der
også foretages suppleringsvalg afbestyrelsessuppleanter. Der kan vælges op til 2 suppleanter, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. Begge valg vil gælde frem til førstkommende
ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 9, stk. 6, 2. pkt. Valg sker i overensstemmelse med vedtægternes § 9. Indtræden i bestyrelsen vil ske i den rækkefølge,
som suppleanterne er valgt, jf. vedtægternes§ 9, stk. 8, 2. pkt.

Side 2

Dirigenten oplyste, at følgende rettidigt havde meddelt deres kandidatur: Kaj Holm,
Morten Thanning Vendelø, Nicolaj Andersen, Ulla Fischer Nielsen, Dennis Clemmensen, Klaus Frederiksen og Leif Alber.
Dirigenten noterede sig, at Leif Alber inden generalforsamlingen havde trukket sit
kandidatur og at også Morten Thanning Vendelø og Kaj Holm trak deres kandidatur,
da de var blevet nyvalgt til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at alle de resterende
opstillede kandidater var valgbare i henhold til vedtægternes bestemm elser herom.
Hver af kandidaterne fik mulighed for at præsentere sig selv, idet Nicolaj Andersen
afstod, da han havde præsenteret sig i forbindelse med valg til bestyrelsen.
Efter at dirigenten havde gennemgået regler for afstemning blev der foretaget en
skriftlig afstemning. Der blev afgivet i alt 198 stemm er, idet hvert medlem kunne
stemm e på op til to kandidater. Valgresultatet blev som følger:
Ulla Fischer Nielsen

66 stemm er

Nicolaj Andersen

52 stemm er

Dennis Clemm ensen

31 stemm er

Klaus Frederiksen

10 stemm er

Der var derudover afgivet 35 blanke stemm er og 4 ugyldige stemm er.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at Ulla Fischer Nielsen var valgt som førstesuppleant, og at Nicolaj Andersen var valgt som andensuppleant.

Ad 4 - Eventuelt
Et medlem spurgte, hvornår der ville blive afholdt ordinær generalforsamling 2022.
Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen oplyste, at datoen endnu ikke var fastlagt.
Morten Thanning Vendelø og Kaj Holm takkede hver for sig for valget til bestyrelsen
og tilkendegav at ville yde en dedikeret indsats i bestyrelsen.

Dagsordenens punkter var herefter forhandlet., Dirigenten takkede for god ro og orden, inden han overlod ordet til bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen for en afsluttende kommentar.

Side 3

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen takkede dirigenten. Han ønskede de nye
bestyrelsesmedlemm er velkomm en i bestyrelsen og afslutningsvis takkede han medlemm erne for det store fremmø de.
Generalforsamlingen hævet kl. 19 .15.

Side 4

