Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens
Finansieringsfond (HFF)
Kommissorium
Baggrund
HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål
i forbindelse med heste- og hundevæddeløb. Ved lov nr. 204 af 26. marts 2003 om
ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse
af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddemål, kom HFF for
første gang ind i overskudsdelingen og blev en del af den fordelingsnøgle, som
fordeler udlodningsmidler til idrættens organisationer.
D. 6. maj 2014 indgik regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance, Socialistisk
Folkeparti og Venstre en politisk stemmeaftale om idræt. Heraf fremgår, at HFF
fra 2015 tages af fordelingsnøglen i udlodningsloven, således at et beløb svarende
til HFF’s reducerede andel af udlodningsmidlerne overføres til Kulturministeriet.
Det årlige tilskud til HFF tildeles via et udlodningsaktstykke.
Den politiske stemmeaftale blev implementeret i dansk ret ved lov nr. xx af 19.
december 2014 om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt hesteog hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. Af bemærkningerne til §
1, nr. 12 fremgår følgende:
”Som en konsekvens af, at Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond udgår af
den lovbestemte fordelingsnøgle, jf. forslaget til § 3 a, stk. 1, ophæves den
nugældende § 11 for så vidt angår Hestevæddeløbssportens Finansieringsfonds
virke. Kulturministeriet udarbejder vedtægter for Hestevæddeløbssportens
Finansieringsfond, herunder krav til bestyrelsessammensætning.
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond kan herefter støttes via puljen til
andre idrætsformål, jf. forslaget til § 3 a, stk. 1, nr. 9.”
Grundlaget for HFF er således pr. 1. januar nærværende kommissorium og
tilhørende vedtægter, som er udarbejdet af Kulturministiet.
Institutionsform og egenkapital
HFF er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om
offentlighed i forvaltningen. Den egenkapital, som HFF råder over pr. 31.
december 2014, videreføres uændret i HFF pr. 1. januar 2015.
HFF er omfattet af lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. HFF er
ikke omfattet af lov om fonde og visse foreninger jf. § 1, stk. 2, nr. 6 og 7.
Formål
HFF har til formål at udvikle og tilføre midler til dansk hestevæddeløbssport,
herunder midler til væddeløbsbanerne, avlsarbejde, uddannelse m.v. HFF skal
endvidere tildele hundevæddeløbssporten midler, i det omfang hundevæddeløb
finder sted på hestevæddeløbssportens baner.
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Bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen består af 5 personer, som udpeges af kulturministeren, herunder en
formand.
Ved bestyrelsens sammensætning skal der således tages højde for, at der i
bestyrelsen er repræsenteret kompetencer inden for følgende områder:
 Ledelse
 Hestevæddeløbssporten (trav og galop)
 Spilvirksomhed/-udvikling
 Jura
 Økonomi
Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan
finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen beskikkes 2 for en 2årig periode og 3 for en 4-årig periode.
Kulturministeren fastsætter bestyrelsens vederlag.
Finansiering
HFF modtager udlodningsmidler fra puljen til idrætsformål, jf. § 3 a, stk. 1, nr. 9, i
lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Beløbets
størrelse fastlægges årligt i overensstemmelse med beregningsprincipperne, som
fremgår af bemærkningerne til udlodningsloven og midlerne tildeles af
kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
Vedtægter for HFF:
HFF’s vedtæger fastsættes af kulturministeren og kan fremadrettes ændres af
HFF’s bestyrelse efter forudgående godkendelse af kulturministeren.
Strategi og forretningsorden:
HFF udarbejder en strategi for organisationens virke samt en forretningsorden for
bestyrelsens virke. Strategien og forretningsordenen skal følge nærværende
kommissorium og vedtægter. Forretningsordenen skal ligeledes indeholde
bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
Rammeaftale og afrapportering:
Der indgås aftale mellem HFF og kulturministeren om, hvilke indsatsområder
HFF særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske målsætninger.
Rammeaftalen fastlægger mål for HFF´s virksomhed i aftaleperioden.
For 2015 indgås en etårig udviklingsaftale, og ultimo 2015 indgås en rammeaftale
gældende for 2016-2018. Efterfølgende rammeaftaler er gældende for 4 år.
Ophør af den offentlige selvejende institution HFF
Bestyrelsen for HFF kan træffe beslutning om ophør af institutionen, såfremt dette
godkendes af kulturministeren. Hvis HFF opløses, træffer bestyrelsen beslutning
om, hvordan en eventuel overskydende formue skal anvendes. Anvendelsen skal
ligge inden for HFF’s formål og godkendes af kulturministeren.
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Vedtægter for Hestesportens Finansieringsfond
§1
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) er en offentlig selvejende
institution, som er omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i
forvaltningen.
§2
HFF har hjemsted i Gentofte Kommune.
§3
HFF modtager udlodningsmidler fra puljen til idrætsformål jf. § 3 a, stk. 1, nr. 9, i
lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Midlerne
tildeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
§4
HFF’s formål er at udvikle og tilføre midler til dansk hestevæddeløbssport og
dermed gøre det muligt for Danske Spil A/S efter § 12 i lov om spil at udbyde
væddemål på hestevæddeløbssportens baner. HFF skal endvidere tildele
hundevæddeløbssporten midler, i det omfang hundevæddeløb finder sted på
hestevæddeløbssportens baner.
Ved tilførsel af midler skal der lægges vægt på, i hvilket omfang tilførslen styrker
initiativer, der har til formål at øge interessen for sporten og dermed understøtte,
at der udbydes væddemål på hestevæddeløbssportens baner.
HFF skal i øvrigt ved beslutning om tilførsel af midler tage hensyn til den årligt
udarbejdede løbskalender.
Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af HFF’s midler i overensstemmelse
med formålet. HFF kan disponere beløb til anvendelse i fremtidige
regnskabsperioder.
§5
HFF kan udøve virksomhed gennem et aktieselskab, hvor HFF er eneaktionær. I
selskabet kan etableres aktiviteter, der har til formål at sikre en effektiv
tilrettelæggelse af heste- og hundevæddeløb, registrering af heste og hunde til
væddeløbsbrug samt registrering af disses resultater. Endvidere kan
aktieselskabet yde støtte i form af økonomistyring til hestesportens organer samt
forestå landsdækkende markedsføring af hestesporten.
§6
HFF tildeler midler efter ansøgning. I det omfang ansøgningen ikke fremkommer
gennem de respektive hestevæddeløbsforbund, kan HFF indhente de respektive
forbunds udtalelser vedrørende ansøgningen. Bestyrelsen træffer beslutning om
tildelingen af midler.
Stk. 2. HFF kan i særlige tilfælde selv tage initiativ til, at der skabes øget interesse
omkring spil på heste- og hundevæddeløb, ved tilførsel af midler til særligt
udpegede formål.
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§7
HFF ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fire medlemmer.
Kulturministeren udpeger alle medlemmer og bestyrelsens formand.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse
kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen beskikkes 2 for
en 2-årig periode og 3 for en 4-årig periode, herunder formanden.
Stk. 3. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af
bestyrelsen, foretages en beskikkelse for den resterende del af perioden.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere kompetencer inden
for ledelse, hestevæddeløbssporten, spilvirksomhed/-udvikling, jura og økonomi.
Stk. 5. Bestyrelsen beskikkes under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af
kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013.
Stk. 6. Kulturministeren fastsætter størrelsen af formandens og de øvrige
bestyrelsesmedlemmers honorarer.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens virke, som bl.a.
skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
§8
HFF tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller
af bestyrelsesformanden i forening med forretningsføreren. Bestyrelsen kan
meddele prokura.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved ændring af vedtægterne jf. §
11 træffer bestyrelsen beslutning ved 2/3 flertal.
§9
Bestyrelsen bistås af et sekretariat. Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, som
har ansvaret for den daglige drift samt evt. ansættelse af øvrigt personale.
§ 10
HFF’s regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. HFF indsender budget og aflægger årsregnskab og beretning i
overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Stk. 3. Kulturministeriet godkender HFF’s årlige budget, regnskab og
ledelsesberetning.
§ 11
Ændring af disse vedtægter kan foretages af kulturministeren, eller såfremt HFF’s
bestyrelse fremsætter ønske herom jf. §8, stk. 2, og kulturministeren godkender
ændringsforslaget.
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§ 12
HFF kan opløses, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom, og dette godkendes af
kulturministeren.
Stk. 2. I tilfælde af HFF’s opløsning, træffer HFF’s bestyrelse beslutning om
anvendelse af en eventuel overskydende formue til formål, der er nævnt som
tilskudsberettigede i disse vedtægter. Anvendelsen skal godkendes af
kulturministeren.
§ 13
Nærværende vedtægter træder i kraft d. 1. januar 2015.
***
Vedtaget af bestyrelsen for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
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Formand

