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Vedtægter og parthaveroverenskomst for foreningen Stald Klampenborg – 

Hongkong Honcho 

 
Foreningens navn er Stald Klampenborg  

 

Foreningen er opdelt i 300 parter. Parthavere registreres i foreningens parthaverfortegnelse. Hver 

parthaver modtager et parthavercertifikat pr. e-mail (pr. part). Certifikatet er parthaverens ejerbevis. 

 

Parthaverne ejer i foreningen galophesten Hongkong Honcho. 

 

Foreningens hjemsted er Klampenborg Galopbane A/S, Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg. 

 

 

1. Formål 

 

Foreningens formål er drift af galophesten Hongkong Honcho for perioden frem til 30. november 

2020. 

 

Parthaverne er ved indgåelse af nærværende overenskomst enige om, at hesten skal søge deltagelse i 

flest mulige løb på Klampenborg Galopbane. Hesten kan starte på andre såfremt træner og manager 

finder det fornuftigt. 

 

Senest 15. november 2020 tages foreningens formål og virke op til fornyet overvejelse. 

 

 

2. Farver 

 

Hesten rides i Stald Klampenborgs farver som disse er indregistreret i Dansk Galop. 

 

 

3. Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

I foreningens levetid skal der afholdes 2 ordinære generalforsamlinger. Disse skal være afholdt senest 

i marts/april 2020 (vedtægter) medio november 2020 (evaluering / ophør og 2020-regnskab). 

Generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel. Foreningens manager indkalder til ordinær 

generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af manager 

6. Eventuelt 
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Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, skal være manageren i hænde senest 2 uger inden 

generalforsamling. 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når manageren eller træneren finder anledning hertil, 

herunder såfremt hesten bliver alvorligt skadet, eller når mindst 50% af foreningens parthavere efter 

antal begærer dette, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet dette. 

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er parthaverne.  

 

Hver parthaver har antal stemmer svarende til sin(e) part(er), dog maksimalt 2 stemmer. Ikke solgte 

anparter (tilhørende Klampenborg Galopbane) er ikke stemmeberettigede.  

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelige stemmeflertal blandt de repræsenterede 

parter.  

 

En parthaver medlem er berettiget til at give skriftligt fuldmagt til en anden af foreningens parthavere 

til at stemme for sig på generalforsamlingen. 

 

Udover generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger skal parthaverrne søge 

at etablere møder med passende mellemrum (minimum 2 gange årligt) for at diskutere hestens 

muligheder m.v. 

 

 

4. Manager / økonomisk administration / rapportering 

 

Foreningen drives ved en Facebook-side. Parthaverne er forpligtede til selv at holde sig opdaterede 

på foreningens facebook-side, hvor nyheder og opdateringer vil blive bragt. Der fremsendes ikke 

separate mails eller nyhedsbreve til parthaverne.  

 

Manageren skal bringe nyheder og opdateringer om hesten og dens løbsprogram på foreningens 

facebook-side. 

 

Den økonomiske administration forestås af Klampenborg Galopbane A/S’ administration. Den 

økonomiske administration skal drage omsorg for, at samtlige omkostninger betales rettidigt og at 

alle indbetalinger af engangsbeløb (køb) fra parthavere opkræves og registreres. 

 

Foreningens økonomi føres via Klampenborg Galopbane A/S’ bankkonto. 

 

Det påhviler den økonomiske administration at føre nøjagtig bogholderi med indtægter og udgifter, 

samt at føre en partsbog med de til enhver tid værende parthavere registreret. 

 

Foreningens regnskab og anden økonomisk rapportering vil være tilgængeligt på foreningens 

facebook-side og vil ikke blive sendt til parthaverne, som er forpligtede til selv at holde sig 

opdaterede.  

 

Honoraret til managers udgør kr. 500 pr. mdr. 
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Som managers er udpeget Peter og Gustav Leth-Keller i fællesskab. Peter Leth-Keller tlf. 20 61 66 

54 og Gustav Leth-Keller tlf. 22 62 57 49. 

 

5. Træneren 

 

Træneren er Bent Olsen. 

 

Træneren har det fulde ansvar for hestens pasning, træning, tilmelding/afmelding til løb, transport til 

disse samt fornøden medhjælp. 

 

Hvis en enig Generalforsamling eller Ekstraordinær Generalforsamling er enig om at flytte hesten til 

en anden træner kan dette ske, men KUN ved mere end 50 % enighed blandt parthaverne. 

 

 

6. Parthaverne 

 

Hver parthaver kan maksimalt eje 10 parter. 

 

En parthaver kan frit sælge sin(e) part(er) til anden person. Dog skal ovennævnte begrænsning til 10 

parter pr. parthaver overholdes. Salg af en part skal meddeles manageren senest 14 dage efter parten 

er handlet.  

 

Enhver Parthaver kan når som helst udtræde af foreningen ved at returnere sin part til foreningen. 

Herefter annulleres parten. Parthaveren har ved returnering af parten frasagt sig sine rettigheder, 

herunder retten til at modtage udlodning ved foreningens ophør.  

 

Ved køb af en anpart i Stald Klampenborg, giver du samtykke til at vi må sende dig oplysninger 

omkring hestens starter, samt informationer og tilbud fra Klampenborg Galopbane. Ønsker du ikke 

denne information kontakt venligst Gustav Leth Keller eller Peter Leth Keller.  

 

 

7. Pris og driftsbidrag 

 

Hesten er doneret til Stald Klampenborg af ejerkredsen bag Klampenborg Galopbane A/S. Hver part 

koster et engangsbeløb på kr. 700, (+ kr. 25 i købsgebyr) som dækker alle omkostninger frem til 

udløbet af foreningens levetid, jf. § 1 Formål (30. november 2020).  

 

Prisen inkluderer: 

 

• Træning og pasning 

• Træningsafgift, boksleje og græsgalops  

• Dyrlæge 

• Almindelig hovpleje og skoning 

• Anmeldelsesgebyr til løb 

• Honorar til manager 

• Registrering hos Dansk Galop 
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• Forsikring (hesten forsikres ikke mod død eller sygdom, men alene mod ulykke på 3. mand) 

• 1 sæsonkort til Klampenborg Galopbane sæson 2020 

• Administrationsgebyr af forsendelse af sæsonkort 2020 til Klampenborg Galopbane 

  

 

 

8. Præmier  

 

Præmiepenge indgår på foreningens konto. Præmiepenge udbetales ved foreningens ophør, jf. §12. 

 

 

 

9. Ærespræmier, blomster og ejerrepræsentant 

 

Forud for hver start udtrækker foreningens managers en ejerrepræsentant.  

 

Ejerrepræsentanten modtager eventuel ærespræmier og blomster, som indløbes på dagen. De således 

modtagne ærespræmier m.v. forbliver ejerrepræsentantens ejendom. 

 

Derudover kan Ejerrepræsentanten modtage 4 øl / vand eller en flaske husets vin, som en gestus fra 

Klampenborg Galopbane A/S.  

 

Det er en forudsætning for at være ejerrepræsentant at parthaveren er til stede på løbsdagen. En 

parthaver, som er udtrækket som foreningens ejerrepræsentant er derfor pligtig til  at give managers 

besked via Facebook om ejerrepræsentanten er til stede på løbsdagen. Såfremt en udtrukket 

ejerrepræsentant ikke kan deltage på løbsdagen udtrækkes en ny ejerrepræsentant.  

 

En parthaver kan kun blive udtrukket som ejerrepræsentant én gang i foreningens levetid.  

 

Alle tilstedeværende parthavere er berettigede til at deltage i paddocken inden løb, ligesom alle 

parthavere er berettigede til at deltage i vindercirkel, såfremt placering som berettiger hertil opnås.  

 

 

10. Forsikring 

 

Hesten forsikres ikke mod død eller sygdom. Hesten forsikres alene mod ulykke på 3. mand.  

 

 

11. Adgang til Klampenborg Galopbane når Hongkong Honcho starter 

 

Parthaverens ejerbevis giver parthaveren et sæsonkort, som er inkluderet i prisen på anparten. 

Sæsonkortet giver adgang til samtlige løbsdage Klampenborg Galopbane i sæsonen 2020 for 1 

person.  

 

Såfremt en parthaver køber mere end 1 anpart, modtages der kun sæsonkort for den første part.  
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12. Ophør 

 

Foreningen ophører automatisk pr. 30. november 2020 medmindre samtlige parthavere enstemmigt 

bestemmer andet. Ved foreningens ophør skal foreningens hest sælges. Provenu tilgår foreningen.  

 

De af foreningens medlemmer som ønsker det har forkøbsret til foreningens hest til den pris der kan 

opnås hos tredjemand. 

 

Ved foreningens ophør udbetales foreningens eventuelle formue (præmier og salgssum) til 

foreningens medlemmer, i forhold til deres parter. 

 

13. Tvistigheder 

 

Enhver parthaver er forpligtet til at stræbe efter at undgå tvist med øvrige medlemmer/foreningen, 

idet foreningen bygger på gensidig forståelse og respekt for hver enkelt parthaver. 

 

Enhver tvist der måtte udspringe af nærværende vedtægter og parthaveroverenskomst afgøres, 

endelig og med fuld bindende virkning for parterne ved Dansk Galops afgørelse. 

 

Enhver parthaver har ved sin indbetaling af engangsbeløb til køb af anparts erkendt og anerkendt 

ordlyden af nærværende aftale. 

 

Således vedtaget ved forenings stiftelse den 16-12-2019. 

 

 

Klampenborg den 16-12-2019. 

 

 

Carsten Baagøe Schou 

Dirigent på stiftende generalforsamling 


