
Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

I HIMMELBJERG GOLF A/S 
 

 
TIRSDAG, den 27. Marts 2012 kl.  ca. 21.00 

 
 

 
1. Valg af dirigent. 

Steen Husbjerg blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/Peter 
Jørck 
 
Overraskende at A/S kommer ud med et positivt regnskab primært grundet 
lønbesparelser samt meget frivilligt arbejde.  
Primær opgave har været udfordringerne med faldende medlemstal, som er blevet 
behandlet i et visionsudvalg.  
Egentlig har vi ikke brug for et aktieselskab i dag, det kan faktisk betragtes som 
negativt for klubben. 
Alle udvalgt har haft mulighed for at komme med forslag til klubbens/selskabets 
videre arbejde. 
 
Meget stor konkurrence om medlemshvervning i det midtjyske område, bl.a. fra 
Silkeborg Golfklub. 
 
Der er desuden arbejdet med evt. indførelse af P-aktier (bl.a. ved brug af pensions-
midler) til brug for afdrag på bankgæld. 
 
Beretningen enstemmigt godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse v/Klavs Skovsen 
Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
 
 

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til den 
godkendte årsrapport. 
Overskud på kr. 62.000 overføres til reserven. 
 
 

5. Valg af bestyrelse. 
     Bestyrelsen består af: 

Jens Peter Jørck (modtager genvalg) - valgt 
Ole Mortensen (modtager ikke genvalg)  
 Tom U. Jensen (modtager genvalg) - valgt 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jan Hjorth - valgt 

 
 

6. Valg af revisor 
      Deloitte 
  
 
7.  Indførelse af P-aktier og nødvendige tilretninger af vedtægten som følge af      
vedtagelse af en ny selskabslov: 



 
 
 

 
Bemyndigelser til bestyrelsen:  
 
Indførelse af P-aktier 
 
• Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil 1.1.2015 at forhøje aktiekapitalen ved 

tegning af nye P-aktier (pensionsaktier) på op til kr. 5.000.000 til minimum kurs 100 
på følgende vilkår: 

  
• P-aktier skal have følgende rettigheder og forpligtelser: 

 
– P-aktier udstedes i stykstørrelser på nominelt kr. 100.000 
– P-aktier har ingen stemmeret. 
– P-aktier skal lyde på navn og skal være ikke-omsætningspapirer. 
 

• Selskabet skal have forkøbsret ved overgang af P-aktier. 
• Selskabet har pligt til indløsning af P-aktier senest 10 år efter udstedelse til kurs 130 

– kurstillæg 3 %-point p.a. 
• Selskabet har ret til – en gang årligt pr. 1. januar – at indløse P-aktier med et 

kurstillæg på 3 %-point p.a. fra udstedelsen. 
• P-aktionærer skal i forhold til deres nominelle aktiebesiddelse, med tillæg af 3 %-

point p.a,  indfries før A-aktionærer i tilfælde af likvidation af selskabet. 
• P-aktionærer med aktieposter på nominelt kr. 100.000 har hverken ret eller pligt til 

at være medlem af Himmelbjerg Golf Club, og tillægges ikke yderligere rettigheder 
eller forpligtelser. 

• Hvis selskabet ikke kan indløse P-aktierne efter 10 år, tildeles P-aktierne 
1000 stemmer pr. stk. på kommende generalforsamlinger. 

• Bestyrelsen bemyndiges indtil 1.1.2015 at foretage rettelser af vedtægter som 
udstedelse af P-aktier nødvendiggør 

 
 
Motivation for indførelse af P-aktier: 
 
På generalforsamlingen 2011 blev bestyrelsen bemyndiget til at fortsætte 
bestræbelserne med at indføre P-aktier, hvis der kunne findes mindst 20 interesserede 
personer. Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelser fra så mange personer, at 
bestyrelsen ønsker en formel bemyndigelse fastlagt til at fortsætte arbejdet med 
indførelse af P-aktier.    
 
Denne bemyndigelse kræver vedtagelse på en ordinær og en ekstraordinær 
generalforsamling, da vedtagelsen vil nødvendiggøre ændringer af vedtægten for 
selskabet. 
 
 
Nødvendige tilretninger af vedtægten som følge af vedtagelse af ny 
selskabslov: 
 
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige konsekvensrettelser i 
vedtægten som følge af ny selskabslov, således at vedtægten bliver i overensstemmelse 
med selskabsloven. 
 
Denne bemyndigelse kræver også vedtagelse på en ordinær og en ny generalforsamling. 
 
Motivation: 
 
Vedtægten skal være i overensstemmelse med selskabsloven. 
 



 
 
 

Debatbemærkninger fra forsamlingen: 
 
- P-aktier bør ikke ha’ 1000 stemmer.  
Det er lavet for at sidestille P-aktionærer med de rettigheder banken har p.t. 
 
- Kunne det være 100 stemmer i stedet for 1000 stemmer? 
 
- Har vi prøvet at få rentenedsættelse i Nykredit? – Anses ikke for at være mulig. 
HGC er ikke i samme situation som Silkeborg Golfklub, idet vi har en positiv likviditet 
regnskabsmæssigt. HGC har fået yderligere afdragsfrihed i 2 år. 
 
- Er forslaget juridisk holdbart? – ja, vi er ikke omfattet af selskabslovens §107 
 
- Kan der lægges en maks. grænse for p-aktier pr. person?  
 
- P-aktier vil være offentlig tilgængelig jf. aktiebogen. 
 
 
Bemyndigelsen samt vedtægtsændringer vedtaget med ændring til 100 stemmer i 
stedet for 1000 stemmer. 
 
 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse. 
 
 
 
 
8. Eventuelt 
- Ingen bemærkninger 
 
 
 

 
 
 
Generalforsamlingen slut kl. 21.55 


