
 

Referat af 28. ordinære generalforsamling 

i Stald KTAS 
 

Torsdag 27. september 2018 kl. 17.30 
 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskabsforelæggelse 

5. Indkomne forslag 

Forslagsstiller Jens Størner 

Det er bestyrelsen der træffer valg af træner og kusk af Stald KTAS travheste samt vælger 

løb i samarbejde med træner. (bemærk teksten ændret en smule) 

6. Valg til bestyrelse 

Bent Rejkjær (forretningsfører) 

Ejgil Petersen (suppleant) 

Egon Stentoft (suppleant) 

Dion Juhl Jensen (revisor) 

Inge Oehlenshlæger (revisor) 

Peter Jørgensen (revisorsuppleant 

Victor Nielsen (revisorsuppleant) 

7. Eventuelt 

 

Forretningsfører Bent Rejkjær bød velkommen til de 55 fremmødte medlemmer, hvorefter 

generalforsamlingen tog fat på dagsordenen: 

 

1. Vekselerer Fleming Johansen blev enstemmigt valgt som dirigent og takkede for valget. 

2. Dirigenten godkendte dagsordenen og indkaldelsen, som var helt efter reglerne. 

3. Bent Rejkjær aflagde bestyrelsens beretning – gengivet forholdsvist kort: 

 

Glad for igen at være i ”vores” super dejlige lokaler hos Dansk Metal/Immerkær/Hvidovre, 

som vi kun betaler 600 kr. årligt for, med adgang til alle møde/kontor/køkken-faciliteter. 

 

Stald KTAS 7 heste har pr. dags dato løbet/kørt ind en præmiesum på 6.579.672 kr. 

og målet for 2019 er at nå op og runde de 7. millioner – en kort status for hver hest: 

 

APAPMAND/Jens Størner – vores flagskib (altså hesten) – håber lejemålet kan forlænges  

 livsindtjening 644.990 kr. heraf 41.374 i år – vinder % = 38 og plads % = 44 

 skuffer lidt i år – muligvis invitation til Dansk Mesterskab 28. oktober 2018 

                     prøves igen i Sverige når der findes passende løb 

 

BLACKBIRD/Henriette Kjærning – hilsen fra Henriette som var syg på dagen  

 livsindtjening 186.646 kr. heraf 61.774 i år – vinder % = 29 og plads % = 71 
 vores stjernehoppe fortsætter med at imponere – senest en flot 2. plads 

  

 WATERWAYS/Erik Larsen – efter flot præmieløb på Jägersro, hvor han tjente 20.000 sv.kr., 

  har han stort set kun skuffet gang på gang – Eriks ord om ham refereres ikke … 

 livsindtjening 30.370 kr. heraf 11.050 i år – vinder % = 0 og plads % = 19 

 Waterways er afhændet og der satses nu på FIKUS SIMONI – en åring, som trænes 

 langsomt op af Henrik Thomsen – spiser måske gulerødder og elsker hesteguffere 



BABYMONEY/Kasper Nielsen – starter søndag 30. september i Århus i DM for 5 åringer 

 livsindtjening 264.895 kr. heraf 28.333 i år – vinder % = 7 og plads % = 33 

 

CASUAL RAIN/Gert Krauthammer – syg på dagen 

 har stort set kun skuffet og er afhændet – fungerer nu for den nye ejer, efter at der er 

 brugt ca. 100.000 kr. i dyrlægeregninger – det ville Stald KTAS ikke have haft råd til 

 der satses nu på 2 åringen ELOUISE SIMONI, som trænes af Svend Dyhrberg, og lige 

 har løbet godkendt præmieløb på Halmstad, hvor han tjente 20.000 sv.kr. – gør hvad 

 han skal og træneren er meget glad for den 

 

SAPPER/Karsten Grønborg – fik en gratis græsgalop i går i forbindelse med et arrangement 

 starter lørdag 13. oktober på Klampenborg Galopbane over 1200 m. 

 livsindtjening 22.720 kr. heraf 22.720 i år – vinder % = 0 plads % = 22 

 kan måske lejes igen for næste år, hvis ikke træner Bent Olsen vælger at sælge ham 

 

FLORENTINE/Per Christensen – Per takkede for opmærksomheden til sin runde fødselsdag 

vi har skiftet Dronningen Miss Phone Girl ud med en Kronprinsesse 

MPG nåede at vinde 7 løb og næsten ½ million – blev desværre aldrig helt sig selv igen 

efter en langvarig hovbyld, så solgt til Jylland og blev bedækket, men kom ikke i fol   

 Florentine viste allerede i sin debut, at hun er en værdig arvtager med en flot 2. plads 

 sit gode løbshoved og fightervilje må hun have fra sin morfar = MPG’s far 

 livsindtjening 11.250 kr. heraf 11.250 i år – vinder % = 0 plads % = 100 

 næste start bliver muligvis 13. oktober på Klampenborg Galopbane 

 

Bent Rejkjær nævner hvad der ellers foregår i ”klubben”: 

 

 Der er gode tilbud til medlemmerne fra Toms chokolade og GF Forsikring. 

 

TDC har stoppet ordningen, med at ansatte medlemmer kan trækkes over lønnen – flere hoppet fra. 

 

Stald KTAS har et ærespræmieløb på Bornholm – 75 medlemmer drager afsted på lørdag til søndag, 

og travbanen har omtalt os på en hel side i deres baneprogram – det er meget flot! 

 

 Traditionen tro var der tur til Paris i januar for at overvære verdens største travløb Prix d'Amerique, 

 og sommerturen gik til Dresden. 

 

I år blev turen til Newmarket, galopsportens mekka, gentaget. Karsten Grønborg, som havde stået for 

at arrangere turen med 37 deltagere, fortalte begejstret om det hele – er forsøgt remset op her: 

aftenfodring hos træner Ricard Spencer/besøg hos træner Marco Botti som har trænet mere end 500 

vindere og vundet ca. 125 mill. kr./besøg hos Miss Kirsten Rausing på stutteri Lanwades hvor 

hingstene Sea The Moon, Sir Percy og Bobbys Kitten er opstaldet/besøg på The National Stud som 

ejes af The Jockey Club og har 5 hingste opstaldet/besøg hos auktionshuset Tattersalls hvor der 

sælges ca.10.000 heste om året/besøg på Racing School hvor der var en dansk pige under uddannelse 

og hendes mor var deltager på turen med Stald KTAS/til væddeløb på Rowley Mile banen med gode 

billetter til Frankel Lounge/det var Newmarket Open Weekend, så det var muligt at besøge forskellige 

stalde og snakke med trænerene samt personalet/Warren Hill og Long Hill Warren er to lige op af 

bakke træningsbaner, som er en helt speciel oplevelse at besøge om morgenen, og det lå kun 50 m. fra 

hotellet – de to oftest hørte ord var ”Good morning” til/fra rytterne og hestespotterne – suveræn tur! 

 

Den månedlige lodtrækning finder sted den 15. eller første hverdag derefter. 

 

Der er pt. 1025 medlemmer i Stald KTAS – 62 medlemmer er blevet slettet pga. restance. 

 

Der udsendes Stald KTAS nyt ca. en gang om ugen med informationer om alverdens ting. 

 

Jan Pedersen roses for de flotte billeder han tager – kan ses på Facebook og http://www.duer.dk 

http://www.duer.dk/


 

Bent beder om at Facebook bruges med omtanke – ingen personlige angreb – webmaster fjerner dette.  

 

Stald KTAS har det mål, at alle hestene mindst skal løbe 50.000 kr. hjem om året. 

 

2019 forventes at kunne byde på følgende oplevelser:  

Paris for under 2000 kr. med afgang 26. januar/banko 4. marts/sommertur til Stettin 7–10 juni med 

besøg på et polsk vinslot og grillarrangement hos opdrætter Peter Simoni (mon han bor på slottet?). 

 

Kontingentet er uforandret takket være medlemmernes støtte via deltagelse i diverse arrangementer. 

 

Stald KTAS ambassadør 2018 blev Erik Bønning Larsen, medlem siden starten i 1990, deltager i alt 

og hjælper gerne til – blev beriget med et diplom og en H. C. Andersen Troldefigur ”Der var engang”. 

 

Bent runder sin beretning af med et stort TAK til bestyrelsen, revisoren, lodtrækningsholdet samt 

Merete Gorm for sit store hestearbejde med at skaffe mange nye medlemmer til foreningen. 

 

4. Regnskabet blev ikke gennemgået, status var udsendt med indkaldelsen og da der ingen spørgsmål 

var, så konstaterede dirigenten at regnskabet hermed var godkendt. 

5. Det indkomne forslag fra Jens Størner blev vedtaget. 

6. Valg til bestyrelse 

Bent Rejkjær (forretningsfører) – genvalgt med store klapsalver  

        Bent annoncerer, at han vil træde tilbage om 2 år – 30 år er nok       

              der bør oplæres en afløser, som vil få 2 klare beskeder: 

    ”rør IKKE ved kontingentet” og ”skaf nogle ordentlige heste” 

Ejgil Petersen (suppleant) – genvalgt 

Egon Stentoft (suppleant) – genvalgt  

Dion Juhl Jensen (revisor) – genvalgt  

Inge Oehlenshlæger (revisor) – genvalgt  

Peter Jørgensen (revisorsuppleant) – ikke tilstede – George Jacobsen valgt i stedet 

Victor Nielsen (revisorsuppleant) – ikke tilstede – Jørgen Jensen (GF Forsikring) valgt i stedet 

7. Eventuelt 

Jørgen Jensen fra GF Forsikring nævner, at de har billige forsikringer, både til private og erhverv. 

Svend Erik spørger om der er konsulenter, som man kan snakke med og stille spørgsmål/ svaret er ja. 

Derudover har de planlagt endnu en kampagnedag på Klampenborg Galopbane (ligesom den i april). 

Bent Rejkjær indstilles til en ildsjælspris af GF Forsikring. 

   

Efter dagsordenen var afviklet, var der rigtig dejlig mad: roastbeef, skinke, kartoffelsalat, salat, brieost, kiks, 

brød og diverse tilbehør – et vaskeægte fund for bare 50 kr. inkl. drikkevarer ad libitum (øl/vin/sodavand). 

 

PÅ GENSYN PÅ BANERNE, TIL ARRANGEMENTERNE, REJSERNE OG TIL NÆSTE ÅR … 

 


