
  
 
 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, DEN 28. MARTS 2017 kl. 19.00 
  

Himmelbjerg Golf Club. 
  
Generalforsamlingen afholdes i Mulligans - klubhuset. 
  
I henhold til vedtægten er der fastsat følgende:  

  
DAGSORDEN. 

  
1. Valg af dirigent. 
  
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
4. Forelæggelse af budget 

 
5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 
  

Bestyrelsen foreslår for fremtiden at vedtage medlemskategorier, medlemskontingenter og 
indskud fortløbende for en 2 årig periode – første gang for 2017 og 2018. 

I 2017 – år 1 – fastlægges kontingent med en samtidig bemyndigelse til bestyrelsen for 2018 – 
år 2 – således: 

Bestyrelsen foreslår følgende medlemskategorier, medlemskontingenter og indskud i 2017 og 
2018: 

2017 – år 1: 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter og indskud for 2017 som fortsat skal være: 
 

Senior >24 år 5.900 kr. 6.150 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 2.700 kr. 2.850 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.500 kr.  

Junior uden banetilladelse 750 kr.  

Distancemedlem 3.250 kr.  

Kortbanemedlem 2.300 kr.  

Flex 1 1.250 kr.  

 



Flex 2 2.300 kr.  

Prøvemedlem 1.500 kr.  

Studie – nær  2.000 pr. halve år 

Studie – fjern  1.000 pr. halve år 

Passive 1.550 kr.  

Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

 
2018 – år 2: 
Bestyrelsen bemyndiges generelt til at fastsætte kontingentet for år 2 med en forhøjelse pr. 1. 
januar 2018 på maksimalt op til 300 kr. årligt for seniorer og forholdsmæssig kontingentfor-
højelse for øvrige medlemskategorier. 
 
Motivation for bemyndigelsen i år 2 (første gang pr. 1. januar 2018): 
De fleste golfklubber har en fast stigningstakt i kontingentet hvert år. 
Bestyrelsen ønsker ikke en sådan fast stigningstakt, men kontingenter der afspejler årets 
resultat og fastlagte budgetter. 
Vores regnskabsår følger kalenderåret. 
Vi opkræver kontingent 1. januar hvert år – men vedtager først eventuelle kontingent-
stigninger på generalforsamlingen som ifølge vedtægten skal afholdes inden udgangen af 
marts måned. 
I 2018 (år 2) vedtages en eventuel kontingentstigning for 2018 derfor først ved 
generalforsamlingen i marts 2018. 
Det er arbejdskrævende og omkostningstungt at opkræve kontingenter 2 gange. 
Derfor ønsker bestyrelsen en fast generel bemyndigelse til at opkræve en kontingentstigning 
pr. 1. januar som matcher vores resultat og budget for fremtiden. 
I klubbens levetid har der ikke været behov for kontingentstigninger på mere end 300 kr. om 
året. Derfor er bemyndigelsen maksimeret til en stigning på 300 kr. årligt. Skulle klubben få 
behov for yderligere stigninger, skal de fortsat vedtages på den efterfølgende generalforsam-
ling i marts måned. 
Det tilføjes ordensmæssigt og som en selvfølge, at bestyrelsen alene vil udnytte bemyndigel-
sen, hvis resultat og budget retfærdiggør en kontingentstigning. 

  
  
6. Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen ønsker ændringer er vedtægternes § 12 stk. 2.  

Bestyrelsen ønsker mulighed for at ansøge Skat i medfør af ligningslovens § 8A, jf. 
bekendtgørelse nr. 282/2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3 af 
almenvelgørende og almennyttige foreninger mv. her i landet eller i et andet EU land.  

Motivationen for denne ændring er ønsket om at kunne modtage momskompensation i 
medfør af ligningslovens §8A. 

Det fremgår af loven, at opløsningsbestemmelsen i klubbens vedtægt §12 kræves ændret for 
en sådan godkendelse. 



Bestyrelsen indstiller vedtægtsændringen til godkendelse for at kunne stå frit i forhold til en 
sådan ansøgning. 

Den hidtidige bestemmelse i §12 er sålydende – den ønskede passus der kræves ændret er 
fremhævet: 

§12 

1. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt 

stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af 

klubbens formueforhold. 

2. 

Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder frivilligt ungdomsarbejde i gl. Them kommune. 

 

Den fremtidig formulering af § 12 skal være sålydende – ændringen er fremhævet: 

 

1. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt 

stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af 

klubbens formueforhold. 

2. 
Eventuelt overskud eller formue ved opløsning/afvikling skal tilfalde en anden forening mv. som er 
hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har almenvelgørende eller på anden 
måde almennyttigt formål. 
 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 

8. Valg af formand 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 
Det følger af vedtægterne, at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. 
  
Bestyrelsen består i dag af Preben Norup (formand), Villy Holm (næstformand), Annie 
Jakobsen (sekretær), Peder Carsten Levring (kasserer), Jan Hjorth, Tom U. Jensen og Preben 
Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
 
Villy Holm – modtager genvalg 
Annie Jakobsen – modtager genvalg 
Preben Pedersen – modtager genvalg 



    
 

Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jonna Jakobsen og Dorte Werner (modtager genvalg) 
 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte som revisor 
Bestyrelsen foreslår ikke valg af revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle Beck som intern revisor  
 
 

11. Eventuelt 
  
  
  
Årsrapport samt dagsorden og budget vil være fremlagt på klubbens kontor 14 dage før 
generalforsamlingen. 
  
  
  

På vegne af bestyrelsen i Himmelbjerg Golf Club: 
  

Preben Norup 
Formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HIMMELBJERG GOLF A/S 
  
  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
  

  
  

Aktionærerne i HIMMELBJERG GOLF A/S, CVR.nr. 26103533, indkaldes herved til ordinær 
generalforsamling, der afholdes 

  
  

TIRSDAG, den 28. marts 2017 kl.  ca. 21.00 
  

på adressen: Mulligans - Klubhuset 
  
  
  
Da generalforsamlingen finder sted i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Himmelbjerg Golf 
Club, kan generalforsamlingens starttidspunkt afvige. 

  
 
  

Dagsorden: 
  
  

1. Valg af dirigent. 

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

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 

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

5. Valg af bestyrelse. 

       Bestyrelsen består af: 

Preben Norup (modtager genvalg) 

Tom U. Jensen (modtager genvalg)   

Jan Hjorth (modtager genvalg)   

   
      6.  Eventuelt 

  

På bestyrelsens vegne 

Preben Norup 

Formand 



 


