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     Aalborg, den 18. marts 2023 
 
Fredag den 17. marts afholdt Aalborg Væddeløbsforening sin årlige generalforsamling. Lidt over 50 
medlemmer var mødt op, og de fik en positiv overraskelse i forbindelse med generalforsamlingens start. 
 
Efter valg af dirigent overlod denne nemlig mikrofonen til John Refsgaard – direktør i Spar Nord 
Nørresundby - der kunne fortælle at han medbragte en donation fra Spar Nord Fonden på 1.200.000 kr. 
 
Med den store donation kan Aalborg Væddeløbsbane igangsætte etableringen af en udendørs 
koncertplads, der skal tilbyde byens borgere et samlingspunkt, hvor musik- og kulturlivet vil blomstre.  
 
Hos Aalborg Væddeløbsforening sætter de stor pris på støtten og ser frem til at igangsætte processen. 
Banechef Lars Hellerup fortæller selv: 
- Vi er meget glade for den enorme opbakning fra Spar Nord Fonden, som for alvor skubber projektet i den 
rigtige retning. Med særdeles gode samarbejdspartnere som Spar Nord og Fonden, ser vi frem til at få 
etableret en koncertplads, der skal samle byens mange borgere til uforglemmelige kulturelle og musikalske 
oplevelser. 
 
Hele Byens Bank ser ligeledes frem til at fortsætte det gode samarbejde, hvor Fondens donation skaber 
begejstring på tværs af afdelingerne. John Refsgaard, direktør i Spar Nord Nørresundby, udtaler således: 
- Det er med stor glæde, at vi på vegne af Spar Nord Fonden kan tilbyde markant økonomisk støtte til 
Aalborg Væddeløbsbane, så der i høj grad bliver sat gang i et yderst spændende projekt. Som et led i vores 
tætte samarbejde er det blevet muligt at igangsætte tiltag, der tilbyder borgere i og omkring lokalområdet 
unikke oplevelser. Og det er vi meget stolte over.  
 
Med denne flyvende start gik generalforsamlingen derefter sin vante gang. Fra generalforsamlingen er det 
værd at bemærke: 
 

- En veloplagt bestyrelsesformand Henning G. Jensen aflagde bestyrelsens beretning, hvor han 
udover et tilbageblik på 2022, også fortalte om både koncertpladsprojektet og det tætte 
samarbejde med Aalborg Kommune omkring flytningen af banens staldterræn. 
 

- Regnskabet udviste et driftsoverskud på 391.000 kr. og efter afskrivninger et nettoresultat på -
260.000 kr. 
 

- Et enkelt bestyrelsesmedlem – Søren Klitgaard – var på valg, og han blev genvalgt uden 
modkandidat. 
 

Spar Nord Bank og Aalborg Væddeløbsbane offentliggjorde ligeledes i februar, at et mangeårigt succesfuldt 
samarbejde nu er blevet forlænget med yderligere 10 år. I forlængelse heraf har væddeløbsbanen valgt at 
skifte navn til Spar Nord Arena - Aalborg Væddeløbsbane. (logo vedhæftet) 
 
Med venlig hilsen 
Lars Hellerup 
Banechef 
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