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HIMMELBJERG GOLF CLUB 

 

& 

 

HIMMELBJERG GOLF A/S 
___  

 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
 

TIRSDAG, DEN 24. MARTS 2015 kl. 19.00 

 
i 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 og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 
 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2015: 

Senior > 24 år 5900 kr. v/helårlig betaling  6150 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 3250 kr. 
Kortbanemedlem 2300 kr. 
Flex 1  1250 kr. 
Flex 2  2300 kr. 
Prøvemedlem 1500 kr. 
Studie – nær 2000 kr. pr. halve år 
Studie fjern 1000 kr. pr. halve år  

Passive  1550 kr. pr. år 
Indskud for fuldtidsmedlemsskab  1.- kr. 
 
Bestyrelsen foreslår en basisstigning i kontingentet på 300 kr. årligt for senior fuldtidsmedlemmer, 

gradueret for øvrige medlemskategorier. 
 

Motivation for kontingentstigningen er en nødvendig styrkelse af vort kapitalberedskab på såvel 
kort som langt sigt til imødegåelse af blandt andet, men ikke kun: 



 

 

 

 
 Nødvendig finansiering af udgifter til etablering af påbudt vaskeplads til vore maskiner fra 

Silkeborg Kommune – skal etableres i 2015 
 Nødvendig finansiering af øgede leasingudgifter til nødvendig udskiftning af maskinparken – 

maskinparken skal delvist udskiftes i 2015 
 Nødvendig finansiering til afvikling af langfristet gæld til vore långivere – afdragsfrihed på 

realkreditlån ophører  
 Nødvendigt økonomisk råderum til uventede omkostninger og svigtende indtægter, herunder 

mulighed for ansættelse af en ekstra greenkeeper og mindske behovet for frivillige hjælpere, 
svigtende indtægter fra sponsorer og green-fee 

 Den almindelige prisudvikling 
 

 
 

 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen 
 

6. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 

 
7.   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

Bestyrelsen består af Preben Norup (formand), Villy Holm (næstformand), Annie Jakobsen 
(sekretær), Peder Carsten Levring (kasserer), Jan Hjorth, Tom U. Jensen og Kaj Skov. 

 
På valg er:  
 

a) Annie Jakobsen – modtager genvalg 
 
      Kaj Skov – modtager ikke genvalg 

      
      Bestyrelsen opstiller Preben Pedersen  
       
 
b)  Valg af suppleanter:  
      Bestyrelsen foreslår:  
      Jonna Jakobsen 

 
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: 
 

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 24. marts 2015 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.  Valg af revisor 

      7.  Eventuelt 

 

 

På bestyrelsens vegne: 

Preben Norup 

 formand 

 

 


