
INDKALDELSE TIL ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

 

I 

 

HIMMELBJERG GOLF CLUB 

 

& 

 

HIMMELBJERG GOLF A/S 
___  

 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
 

TORSDAG, DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 

 
i Himmelbjerg Golf Club. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Mulligan’s Pub - 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 og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 
 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2014: 

Senior > 24 år 5600 kr. v/helårlig betaling  5850 kr. v/halvårlig betaling 
Ynglinge 19-24 år 2700 kr. v/helårlig betaling  2850 kr. v/halvårlig betaling 
Junior < 18  1500 kr. 
Junior u/banetilladelse  750 kr. 

Distancemedlem 3100 kr. 
Kortbanemedlem 2150 kr. 
Flex 1  1200 kr. 
Flex 2  2200 kr. 
Prøvemedlem 1500 kr. 
Sponsormedlem 5000 kr. 
Studie – nær 1875 kr. pr. halve år 

Studie fjern   950 kr. pr. halve år kr. 
Passive  1550 kr. pr. år 
Indskud for fuldtidsmedlemsskab  1.- kr. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen 
 

6. Forslag fra medlemmerne:    

Ingen 
 
7.   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

Motivation til bestyrelsens forslag til valg af medlemmer til de 2 bestyrelser: 
Vi foreslår 7 personer til bestyrelsen i klubben – hvoraf 3 af de 7 personer også vælges til 

bestyrelsen i aktieselskabet. 
 

Motivation: 
Historisk har vi altid haft 2 bestyrelser – en for klubben og en for aktieselskabet. 
Den historiske begrundelse for 2 bestyrelser med 10 forskellige personer var oprindeligt et krav 
fra DGU, ligesom driften var delt mellem klub og selskab. 
Driften er de sidste 4-5 år løbende overført til klubben af flere årsager, og fra og med 2014 ligger 

driften 100% i klubbens regi. 
Aktieselskabet har herefter kun nogle få – men vigtige funktioner – herunder i særdeleshed 
ejerskab, finasiering og udlejning af bane og bygninger til klubben. 
De 2 bestyrelser foreslår derfor, at vi for fremtiden vælger 7 personer til klubbens bestyrelse. 
Formand og 2 menige medlemmer vælges tillige til bestyrelsen i aktieselskabet. 
Derved opnår vi fornødent overblik, kontinuitet og sammenhæng mellem de to bestyrelser. 
Vi håber generalforsamlingen bakker op omkring forslaget. 

 
Bestyrelsen består af Finn Nielsen (formand), Preben Norup (næstformand), Annie Jakobsen 
(sekretær), Kaj Skov, Peder Carsten Levring (kasserer) og Villy Holm. 

 
På valg er:  
 

a) Formanden Finn Nielsen – modtager ikke genvalg. 
 
      Bestyrelsen foreslår nyvalg af Preben Norup 
 
b) Villy Holm – modtager genvalg 
 
      Peder Carsten Levring - modtager genvalg 

      
      Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater 
 
c)   Valg af to nye medlemmer: 
      Bestyrelsen foreslår nyvalg af Tom U. Jensen og Jan Hjorth 

  
 c)  Valg af suppleanter:  

      Lejf Bøgedal og Niels Bach modtager ikke genvalg. 
      Valg af suppleanter: 
      Bestyrelsen foreslår:  
      Preben Pedersen 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor. 

 
9. Eventuelt 

 
 
 
Regnskab samt dagsorden vil være fremlagt på klubbens kontor 14 dage før generalforsamlingen. 
 

 
På vegne af bestyrelsen i Himmelbjerg Golf Club: 

 
Finn Nielsen 

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 

 
 

TORSDAG, den 27. marts 2014 kl.  ca. 21.00 
 

på adressen: Mulligan’s Pub - 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: 

Jens Peter Jørck (modtager ikke genvalg) 

Michael Olesen (modtager ikke genvalg) 

 Tom U. Jensen (modtager genvalg)   

           Jan Hjorth (modtager genvalg)   

           Bestyrelsen foreslår nyvalg af Preben Norup 

      6.  Valg af revisor 

      7.  Eventuelt 

På bestyrelsens vegne: 

Jens Peter Jørck 

 formand 

 

 


