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     Odense, den 11.6.2020 

N Y H E D S B R E V 
 

Den seneste periode har på mange måder været anderledes – også i forhold til væddeløbsspor-

ten. Heldigvis er vi stille og roligt ved at være i gang igen, men vi venter naturligvis på, at vi 

igen kan få afviklet løb sædvanlig vis – med masser af tilskuere og en fantastisk stemning. 

 

Der har i perioden siden marts været afholdt væddeløb for professionelle kuske og ryttere. Der 

er nu håb om, at amatørerne igen vil kunne deltage i løbene. Samtidig har Restaurant Equi fået 

mulighed for at åbne – også i forbindelse med løbsdagene. Restriktionerne betyder imidlertid, 

at antallet af gæster i restauranten er stærkt begrænset i forhold til tidligere. Til gengæld er det 

særdeles glædeligt, at vores nye forpagter i Vaskehuset, Gitte Hyldgård, har valgt at udvide 

åbningstiderne til udelt begejstring for stedets kunder. 

 

Vi afventer endvidere, at vi kan afvikle den årlige generalforsamling. Da vi naturligvis respek-

terer myndighedernes retningslinjer i forhold til Covid19, har dette indtil videre været ud-

skudt. Vi ønsker naturligvis, at alle, der ønsker at deltage, kan være med, og dette kan ikke 

lade sig gøre under de nuværende retningslinjer. 

 

Men under henvisning til den seneste plan fra regeringen vedrørende en gradvis øgning i for-

samlingsforbuddet er det intensionen, at der kan afholdes generalforsamling i slutningen af au-

gust. 

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt. 

 

Den nuværende bestyrelse: 

 

Formand: Advokat MALENE RAUNHOLT. Malenes er erhvervsadvokat og er ikke forankret 

i væddeløbssporten. Hendes kompetencer ligger således ikke på det sportslige område, men 

har sin rod i sin baggrund som advokat. Malene har – via Kielberg Advokater – været aktiv 

sponsor i FV’s netværk gennem en årrække.  
 

ANNETTE LYLOVER JENSEN er i det daglige administrationschef i Probus Ejendomme & 

Investering A/S. Annette har været aktivt væddeløbsinteresseret i over fem år og er i dag 

mangfoldig medejer af 7 travheste og 4 galopheste. Derudover har Annette startet stalden 

Valiant Racing Club op for et par år siden, hvor gode fynske kræfter er gået sammen og har 

bakket op om galopsporten på Fyens Væddeløbsbane. Annette har – via Probus – været aktiv 

sponsor i FV’s erhvervsnetværk de sidste 4 år. 

 

JAN NIELSEN er revisor og partner i BakerTilly. Jan er nyvalgt som Fyens Væddeløbsbanes 

repræsentant i DTC. Qua sin baggrund er Jan tovholder på alt, der har med banens regnskaber 

at gøre. Jan er også medejer af travheste. 

 

OLE BENDER, professionel travtræner med licens ved Fyens Væddeløbsbane, er udpeget 

som bestyrelsesmedlem med særligt kendskab til travsporten. Ole har været træner på banen i 
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27 år og er kommet på banen siden han var helt lille. Ole har kontakt til banefolkene m.v., og 

vægter bl.a. meget, at de fysiske forhold og træningsforhold er i orden. 

 

JON TØLBØLL, der driver et flyttefirma, er indsat af Fyns Galopklub som bestyrelsesmed-

lem med særligt kendskab til galopsporten. Jon kommer fra en meget traditionsrig galopfami-

lie, der har sat sit mærke på galopsporten i Danmark i flere generationer. Herudover er Jon 

den ene af de tre J’er, der er initiativtagere til FV’s succesrige Erhvervsnetværk. Jon er herud-

over medejer af både trav- og galopheste. 

 

CARSTEN SØRENSEN, har drevet dyrlægepraksis i Hesselager i 32 år. Udpeget af Fyns 

Travklub. Opdrætter og hesteejer gennem de sidste 45 år.  

 

TOM CHRISTENSEN er valgt på Væddeløbsforeningens generalforsamling i 2019 og indsat 

som bestyrelsesmedlem med særligt kendskab til galopsporten. Toms baggrund er primært en 

stilling som sportschef og direktør for Klampenborg Galopbane i 22 år fra 1992 til 2014. End-

videre ejer og opdrætter i over 40 år. Tom er forbindelsesled til Fyns Galopklub, hvor han li-

geledes er bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år 

 

Bestyrelsen havde indkaldt til informationsmøde den 16. marts 2020 om de tiltag, som var i 

støbeskeen på FVB. Der var meget stor interesse for dette møde, som dog også måtte aflyses 

som en konsekvens af forsamlingsforbuddet. Vi planlægger at afholde mødet, så snart restrik-

tionerne tillader det. 

 

Der har været arbejdet seriøst og professionelt i bestyrelsen, siden den blev valgt sidste forår, 

og der var/er mange opgaver, der skulle løses, og her skal blot nævnes nogle af de ganske få 

vigtigste og presserende: 

 

 Renovering af eksisterende stalde: 

o Søren Johanssons stald, der planlægges renoveret i løbet af sommeren/efteråret. 

 

 Fjernelse af den eksisterende ”Amatørstald” og opførelse af nye stalde med plads 

til nye trænere og kraftigt forbedrede forhold for ”Travskolen” og ponyklubberne, 

samt endvidere mulighed for erhvervslejemål for dyrlæge mfl. 

o Herunder bad/toiletforhold, omklædning, klubhus mm. 

o Dette søges gennemført med assistance fra Odense Kommune samt DH og 

DTGU samt øvrige fonde, som vi kan animere til at støtte os. 

 

 Udarbejdelse af Strategiplan, der skitserer visioner og målsætninger for banens 

fremtid – også efter 2023, hvor kulturministeriets tilskud nedtrappes over fem år til nul 

i 2028. 

o Strategiplanen, der forventes færdiggjort i løbet af nogle uger, bliver udarbejdet 

i samarbejde med firmaet VUCA.DK og har været arbejdet på siden december 

2019. 
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 Sikre ungdomsarbejdet/ponyskolen og ponyklubberne på bedst mulig måde. 

 

 Sørge for afbalanceret økonomi, der sikrer den fornødne ballast nu og i fremtiden. 

Corona krisen har betydet en betragtelig nedgang i banens indtægter i forhold til bud-

gettet. Vi arbejder i bestyrelsen på en oversigt over vores tab og de muligheder, vi har 

for at blive kompenseret via regeringens hjælpepakker.   

 

 Tilsikre bedst mulige træningsforhold for vore trænere (professionelle såvel som 

amatører) 

 

 Sikre et lukrativt og velfungerende samarbejde med de tre J’er og erhvervsnetvær-

ket, som er fundamentalt for banens økonomi nu og i den nærmeste fremtid. Et net-

værk der nu gennem tre sæsoner har været sikkerhedsnettet under banen med direkte 

nettotilskud til driften af FV på mellem 700.000 og 1.000.000 kr. hvert år.  

 

 Arbejdet med indkøb af ny startbil samt alternativ til nuværende startboks. 

 

 

Banens daglige leder siden foråret 2019, Gitte Nyberg Bech, valgte desværre at fratræde sin 

stilling den 30. april. Vi vil på dette sted gerne takke Gitte for hendes indsats for banen i den 

alt for korte tid, hun var en del af vores team. Vi ønsker hende også alt mulig held i fremtiden. 

 

Endvidere kan det oplyses i forbindelse med bestyrelsens beslutning om at ansætte en direk-

tør, at bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg, der har udarbejdet og opslået stillingsbe-

skrivelse for den kommende direktør, og som vil stå for udvælgelsen af egnede emner.  

 

Når disse emner er udvalgt, vil den samlede bestyrelsen behandle disse og efterfølgende an-

sætte vedkommende, hvis den rigtige person findes. Dette vil naturligvis alt sammen foregå 

EFTER ansøgningsfristen d. 15. juni. 

 

Vi håber på den måde at få ansat en person, som i modsætning til de tidligere ledere i langt 

højere grad kommer til at tegne Fyens Væddeløbsbane udadtil. Dette betyder naturligvis, at 

udgiften til denne post bliver højere end tidligere. Til gengæld bliver der indført en lønstruk-

tur, som en baseret på, at der opnås nærmere fastsatte mål for banens økonomi og synlighed. 

 

Og så til slut et lille hjertesuk. Et lokalt internetmedie har indledt en ”artikelserie” om nepo-

tisme i ledelsen på FVB. Den samlede bestyrelse finder indlægget underlødigt, udokumenteret 

og ødelæggende for væddeløbssporten i almindelighed og for Fyens Væddeløbsbane i særde-

leshed. Vi agter derfor ikke at kommentere yderligere på indlægget. 

 

 

Bestyrelsen for 

Fyens Væddeløbsbane A/S 
 
 


