
 

Referat fra 
 
ordinær generalforsamling i HIMMELBJERG GOLF A/S, CVR.nr. 26103533  

TORSDAG, den 21. Marts 2013 afholdt i Mulligan’s Pub – Klubhuset i umiddelbar forlængelse af 
generalforsamlingen i Himmelbjerg Golf Club samme dag og sted. 

 
Til stede var 52 stemmeberettigede aktionærer ud af 775 mulige. 

 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent. 

Advokat Steen P. Husbjerg blev enstemmigt valgt.  

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.  

Formand Jens Peter Jørck aflagde mundtlig beretning og lagde hovedsageligt vægt på det faktum, at 
klubben mangler medlemmer/aktionærer og penge i kassen. Nyheden om Silkeborg Golfklubs køb af 
golfbanen i Ry giver grund til bekymring, og vi må naturligvis bruge kræfter på til stadighed at have en 

god klub, der kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem vi har. Dette kan vi gøre ved at have et 
fornuftigt klubliv og møde medlemmer og gæster med venlighed i de perfekte rammer, som vores 
golfanlæg kan byde på, herunder Mulligans Pub – hul 19.  

Det har vist sig at være en god ide, at sætte aktierne til salg i fri handel, og der er siden frigivelsen 
handlet med 45 aktier – med en mindstepris indtil nu på kr. 2.800. 8 personer har indgået aftale om leje 
af en spilleret på forskellige vilkår. Pris mellem 500 og 800 kr. på årsbasis. Det er dermed blevet billigere 
og mere overkommeligt at blive aktionær og medlem af HGC.  

Arbejdet med effektueringen om salg af P-aktier (investering med pensionsmidler) er stillet i bero, men 
er ikke skrinlagt. Aktionærernes tidligere bemyndigelse til bestyrelsen, om at finde frem til en salgs- og 
bæredygtig fremgangsmåde, er stadig gældende. 

Den mundtlige beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.  

Blev fremlagt og Statsautoriseret revisor Claus Skovsen fra Deloitte i Silkeborg og godkendt af 
generalforsamlingen. Der er genereret et underskud på knap kr. 117.000. Regnskabet kan ses på HGC’s 
hjemmeside. 

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport. 

Ikke noget overskud at fordele. 



5. Valg af bestyrelse.  
 
Bestyrelsen bestod inden generalforsamlingen af:  
 
Jens Peter Jørck (villig til genvalg)  
Tom U. Jensen (villig til genvalg)  

Jan Hjorth (villig til genvalg)  

 

Som alle blev genvalgt for et år. 
 

5.1. Bestyrelsen foreslog at udvide bestyrelsen med 1 person og foreslog nyvalg af Michael 

Olesen, der har salgskompetence og omsætningserfaring gennem sit job, hvilket er af afgørende 
betydning i forbindelse med igangsætning af nye tiltag i klubben, herunder til hvervning af nye 
medlemmer m.v. 

 
Michael Olesen blev nyvalgt til bestyrelsen for et år.  
 

6. Valg af revisor  
 
Bestyrelsen foreslår jfr. Årsrapporten, at årsregnskabet for de kommende år ikke revideres.  
 
Dette begrundes i, at der fremadrettet er begrænset aktiviteter i A/S’et, idet disse er overgået til klubben 
og dermed få poster at revidere. Dette giver også en økonomisk besparelse for Himmelbjerg Golf A/S til 

revisorhonorar. Deloitte vil dog fortsat gennemgå årsregnskabet og udarbejde revisorpåtegning.  
Aktionær Hardy Jørgensen modsatte sig forslaget, idet han fandt det betænkeligt, at der dermed ikke vil 
være nogen udefra (ekstern revision) til at kontrollere bestyrelsens handlinger og beslutninger m.v. 
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget 
med overvejende flertal.  
 

7. Eventuelt – ingen bemærkninger. 

 
Referent: Jane Bach Sørensen, klubmedlem 140-992. 
 

 
 


