
  
 
 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, DEN 22. MARTS 2016 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 følgende medlemskategorier, medlemskontingenter og indskud i 2016: 
 

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.  

 
 

  

 



  
6. Forslag fra bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen ønsker ændringer er vedtægternes § 5 stk. 1 nr. 3 og § 10 stk. 2.  

I dag er der krav om reviderede regnskaber i vedtægterne. Bestyrelsen ønsker klubben kan stå frit for at 
fravælge reviderede regnskaber. I overensstemmelse med årsregnskabsloven konsekvensrettes 
”regnskabet” til ”årsrapporten”.  

Motivation for ændringsforslaget er netop ønsket om at kunne stå frit i forhold til revidering af 
årsrapporten, hvis der ikke er behov derfor. Hvis samarbejdspartnere stiller krav om revidering af 
årsrapporten vil dette fortsat kunne ske med den nye formulering. 

§ 5 stk. 1 nr. 3 er i dag sålydende: 

”Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse”. 

Bestyrelsen foreslår denne bestemmelse ændret til følgende formulering: 

”Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse”. 

§ 10 stk. 2 er i dag sålydende: 

”Det reviderede regnskab fremlægges i klubhuset og lægges evt. på klubbens hjemmeside senest 14 
dage før den ordinære generalforsamling”. 

Bestyrelsen foreslår denne bestemmelse ændret til følgende formulering: 

”Årsrapporten fremlægges i klubhuset og lægges evt. på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den 
ordinære generalforsamling”. 

 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 

8. Valg af formand 
Preben Norup modtager genvalg 
 

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: 
  

 



Preben Norup – modtager genvalg 
Jan Hjorth – modtager genvalg 
Peder Carsten Levring – modtager genvalg 
Tom Jensen – 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 22. 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. Vedtægternes § 7a er bortfaldet jf. selskabslovens § 164 

  
  
Det fremgår af vedtægternes § 7a, at bestyrelsen er bemyndiget til indtil 1. januar 2015 at forhøje 
aktiekapitalen ved tegning af P-aktier. 
Bemyndigelsen til bestyrelsen er ikke udnyttet. 
Bestyrelsen ønsker derfor at orientere generalforsamlingen om, at bemyndigelsen ikke er udnyttet, 
og at vedtægternes § 7a som en automatisk følge deraf bortfalder og udgår af vedtægterne. 



Bestyrelsen drager omsorg for at sende korrigerede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. 
 
§ 7a var sålydende: 
  

”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, uden fortegningsret for de 

hidtidige aktionærer på følgende vilkår: 

Der skal efter kapitalforhøjelsen med P-aktier være 2 aktieklasser – A-aktier og P-aktier. 

A-aktiernes rettigheder og forpligtelser skal ikke ændres. 

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 har møde- og repræsentationsret på generalforsamlinger. 

P-aktier giver ikke ret til udbytte. 

P-aktier skal lyde på navn og skal være ikke-omsætningspapirer. 

Der udstedes ikke fysiske aktiebreve, men P-aktionærer noteres i selskabets ejerbog 

Selskabet skal have forkøbsret ved overgang af P-aktier. 

Selskabet har ret og 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 100 stemmer pr. stk. på 

kommende generalforsamlinger. 

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

nødvendiggør.” 

  

      8.  Eventuelt 

  

På bestyrelsens vegne: 

Preben Norup 

Formand 


