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TIRSDAG, DEN 22. MARTS 2016 
  

Himmelbjerg Golf Club. 
  

  
REFERAT 

  
1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal blev enstemmigt valgt og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formand Preben Norup aflagde mundtlig beretning for både klub og AS som følger: 
 
Jeg mener, at 2015 på alle måder har været et rigtig godt år for Himmelbjerg Golf Club. Den påstand vil jeg prøve at 
underbygge i løbet af denne beretning, hvor jeg vil forsøge at komme rundt i alle hjørner af klubben. Ja, for der er mange 
hjørner, og hvor svært kan det egentlig være at drive en golfklub. Kort fortalt er det der kan gøre det lidt kompliceret, det er at 
klubben består af en frivillig bestyrelse, nogle ansatte der med rette forventer en professionel ledelse. og så er der 900 
medlemmer, der alle har en mening om, hvordan klubben skal drives. Nogle har fokus på det ene nogle på det andet, nogle 
spiller hver dag, andre sjældent, nogle hjælper gerne når der er behov for en frivillig indsats, andre føler ikke det store 
tilhørsforhold til den klub de nu engang bor tættest på. Nogle ønsker så lav et kontingent som muligt, andre ser gerne, at vi har 
lidt på kistebunden til uforudsete udgifter. 
Men det er jo den forskellighed, der gør det spændende at forsøge at drive klubben så så mange som muligt føler, at det præcis 
er den klub, de gerne vil være medlem i, og som de gerne vil anbefale andre at blive medlem i. 

 
Banen 
Jeg vil til alle tider kæmpe for, at vi skal have det, jeg kalder en komplet golfklub – og det har vi her i HGC. 
Banen har, takket være en dygtig stab i greenkeepergården - stået helt fantastisk i 2015. Der er rigtig meget økonomi 
forbundet med at driver 27 huller, som vi jo har, men takket være god planlægning og mange frivillige har baneudvalget samt 
René og hans 3 - 4 medarbejdere, holdt omkostningerne under budget. 
Der er foretaget mange forbedringer rundt på banen, nogle forbedringer mere synlige and andre. Der vil altid opstå ønsker om 
ændringer og forbedringer rundt af banen – i år er det green på hul 6, der er blevet forbedret, for selvom hullet er ratet som 
banens sværeste, behøver det jo ikke at være næsten umuligt at putte bolden i hul, hvis man har slået et lidt for langt indspil. 
Den forreste del af greenen er klar til spil på åbningsdagen den 3. april – resten bliver klar i løbet af sommeren. 
På driving range er de øverste udslagssteder nu rettet til, den farlige metalkant er fjernet, måtterne er nu vandrette, så også 
her er forholdene forbedret væsentligt. 
Det er imponerende, hvor meget vore dygtige greenkeepere når, i betragtning af hvor få vi har. Selv her i vinterperioden hvor 
staben er reduceret, og hvor der samtidig skal afholdes en del ferie, er der gravet kabler ned til springvand og vaskeplads, 
væltede træer er fjernet, andre er flyttet, der er tyndet ud og beskåret træer, skrænter er genoprettet – ja jeg håber at i nyder 
alle forbedringerne når i er ude på banen. 
Vi forsøger løbende at udskifte de maskiner, der er ved at være nedslidte, og i det tempo vi har penge til det, så maskinparken 
er så funktionsdygtig, som vi med rimelighed kan ønske det. I 2015 er der bla. indkøbt en hurtigprikker til greens og teesteder – 
specielt vore greens har nydt rigtig godt af denne investering. Og, da det jo tit er greens, der er i fokus på en runde, er der også 
indkøbt en speed-bruch og en ny topdresser, der gør udlægning og nedbørstning af topdresset mere jævnt og skånsomt. 
Endelig er der investeret i en maskine, der gør vore greens hurtigere. 
2015 var også året hvor vi sagde farvel til rød og gul teested og tilføjede to nye måder at spille banen på. Det er blevet godt 
modtaget og giver nu 4 forskellige længder og kan næsten føles som 4 forskellige baner. 
 
Kontoret og shoppen   
Kontoret og shoppen er jo nu tæt forbundet både lokale- og personalemæssigt. Ved årets begyndelse havde vi to ansatte her, 
hvilket jo helt klart er det optimale. Vi har dog måttet erkende, at med to på kontoret hang det ikke sammen rent økonomisk. 

 



Shoppen har i 2015 genereret nogenlunde den omsætning, man kan forvente i en klub som vores, men desværre ikke nok til at 
dække omkostningerne. Derfor valgte vi at opsige Dorthe Fog og samtidig ryste posen, ændre på nogle arbejdsopgaver og feks. 
flytte bogholderifunktionen ud af huset. Som mange sikkert har bemærket, har vi også valgt at justere lidt på lokaliteterne i 
administrationen, så Lone nu er placeret midt mellem kontoret og shoppen.  
Lone styrer kontoret på fremragende vis, hun er omdrejningspunktet i klubben, hos hende samles trådene. Hun har en 
fantastisk viden om alt i klubben og med det nye set up, der bla. også inkluderer frivillige hjælpere i det omfang det er muligt, 
ser det rigtigt fornuftigt ud. I dag har vi for øvrigt budt velkommen til Kate Jørgensen, der starter i 4 ugers praktik hvorefter 
målet er et flexjob på 10 timer om ugen. 
 
Pro. 
Michael startede i klubben 1. januar 2014, så 2015 var hans andet hele år som træner her i klubben. Det er tydeligt for enhver, 
at Michael både er en dygtig pro og samtidig populær blandt både unge og ældre. Det har givet visse udfordringer med for 
lange ventetider for at få undervisning, specielt i forår og sommerperioden. Vi havde planer om at ansætte en trænerassistent, 
men det har vist sig at være mere kompliceret, end vi havde regnet med. Derfor indfører Michael nu forskellige tiltag, bla. 
differentierede priser for på den måde at brede timerne ud over en større del af dagen. 
 
Fysioterapeut. 
Når vi nu er ved træningen, vil jeg også nævne Maja Giver, der i 2015 rigtig har fået gang i sin klinik – Golffyssen, hvor hun som 
fysioterapeut kan behandle de skader, vi har fået enten ved forkerte golfsving eller fordi vi måske har været lidt for aktive i 
haven. Hun har samtidig et tæt samarbejde med Proen, hvor de bla. kombinerer fysisk og teknisk træning. Dette succesfulde 
samarbejde kombineret med Majas ønske om mere synlighed i klubben, gør at hun nu flytter ind i et nyindrettet kontor ved 
siden af trænerkontoret.  
 
Mulligans. 
2015 var det første år her i Mulligans for Anette og Michael. Hvis vi vælger at kalde det et prøve år, tør jeg godt sig,e at de har 
bestået prøven til UG. Der er en god stemning her i restauranten, vi bliver altid mødt med et glad smil og en frisk bemærkning, 
så nu er det op til klubbens medlemmer, om vi også kan bestå prøven. Det er ikke mange klubber, der har en restaurant, der er 
åben året rundt – det har den, fordi der også serviceres andre end os, men efterhånden som flere og flere af klubbens 
medlemmer får øjnene op for, at det er her, vi selvfølgelig bestiller maden til feks. den næste fest, så er vi med til at give Anette 
og Michael den nødvendige omsætning. 

 
Himmelbjerg Golf Club i top 10. 
Når alle disse funktioner går op i en højere enhed bliver det rigtig godt – det blev det i 2015 – HGC blev af Golfhæftets brugere 
kåret som en af landets 10 bedste klubber. Det kan vi være stolte af også når man tænker på at dem der køber Golfhæftet 
typisk er golfere der spiller mange forskellige baner. 
 
Økonomi  
Klubbens økonomi kommer vi til om lidt, når regnskabet skal fremlægges, men i min optik ser den rigtigt fornuftigt ud. Vi har, i 
de sidste par år været rundt i næsten alle hjørner for at finde mulige besparelser hos klubbens leverandører, det være sig f.eks. 
telefoni, fyringsolie, forsikringer og også hos greenkeeperne hvor de største omkostninger er, er der stor fokus på økonomien. 
Jeg vil gerne være med til at drive HGC som en sund forretning, det er nu engang sjovere, når vi på møderne med banken kan 
fremvise et fornuftigt resultat. Det er også dejligt når der er mulighed for at foretage nogle af de investeringer, der gør at 
klubbens medlemmer og gæster føler at HGC er en spændende klub. 
 
Frivillige  
Det er virkelig en fornøjelse at være en del af en klub, hvor der er så mange frivillige, som der er her i HGC. Næsten hver eneste 
dag er der frivillige i gang rundt omkring i klubben – det er dejligt at opleve, og det er helt klart en medvirkende årsag til at 
Himmelbjerg Golf Club kan fremvise et fornuftigt årsresultat, en flot bane og flotte omgivelser omkring klubhuset. Stor tak til 
alle. 
 
Byggerier. 
Siden sidste generalforsamling har vi igangsat forskellige bygningsaktiviteter – ud over dem jeg allerede har nævnt i 
administrationen og i trænerkontoret, har vi planer om tre andre projekter. Vi har længe arbejdet på at få vaskepladsen 
lovliggjort. Alt det under jorden og selve pladsen er på plads, men bla. af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker vi, over 
betonpladsen at opføre et hus, der er lukket på 2 sider. Samtidigt har vi arbejdet med Alux, der er en af vore sponsorer, om at 
opføre en udestue for på den måde at udvide restauranten med et ekstra lokale, og for at gøre det helt optimalt er der arbejdet 
med planerne om at anlægge en terrasse i forlængelse af udestuen. 
Disse tre projekter har alle været ude i nabohøring, og nu venter vi kun på at det bliver den 23. marts – altså i morgen der er 
sidste frist for indvendinger fra div. naturfredningsforeninger. Alle håndværkere er klar, nogle har tyvstartet lidt for at det 
meste kan være klar til åbningsturneringen på næste søndag. Processen har taget alt for lang tid, men vi har valgt at sikre at 
alt bliver opført på lovlig vis. 



 
Nye medlemmer/fastholdelse. 
I det forløbne år har vi igen fået rigtig mange nye medlemmer – 142 nye medlemmer har meldt sig ind i klubben. Bestyrelsen 
og begynderudvalget har stor fokus på at optimere medlemstilgangen, vi deltog i golfens dag, hvor alle der skaffede et nyt 
medlem får en ambassadørpakke af DGU- den succes gentages i 2016. Vi har afholdt 3 invitationsturneringer med et rigtig 
godt resultat, derudover har rigtig mange at vore etablerede medlemmer gennem året motiveret venner og bekendte til at 
melde sig ind i HGC. 
Det er altafgørende, at vi fortsætter bestræbelserne på at hverve nye medlemmer, for desværre er der også mange, der af den 
ene eller anden grund har ønsket at melde sig ud. Gennemsnitlig er der ca. 10% på landsplan der melder sig ud, og det er 
desværre også tilfældet her i klubben. Vi kan naturligvis være glade for at det ikke er utilfredshed med HGC, der er årsag til 
udmeldingerne, men det ændrer jo ikke ved den kendsgerning at der skal skaffes mange nye for at vi når vores målsætning om 
at komme op på 1000 medlemmer her i klubben. 
 
Turneringer 
Der har igen i 2015 været stor aktivitet både i turneringsudvalget og i klubber i klubben med at arrangere turneringer, og det er 
jo dejligt at kunne sige, at til langt, langt de fleste har der været rigtig fin tilslutning. Der bliver fra arrangørernes side lagt et 
stort stykke arbejde i hver turnering – tak for det, og dejligt at der er stor opbakning. Også tak til arrangørerne af Himmelbjerg 
Open og af Junior ranglisteturneringen der begge igen i 2015 gav et ikke ubetydeligt beløb til klubkassen. 
Turneringskalenderen har også i 2015 været fyldt til bristepunktet med egne turneringer, seniorklub, dameklub, herreklub, 
regionsgolf, Danmarksturnering, erhvervsturneringer, companydays og meget mere. Dertil skal lægges gæster i små og store 
grupper, der kommer og gerne vil spille vores bane. Det er dejligt med stor aktivitet og rigtigt dejligt at der er gæster udefra der 
vil betale greenfee til klubben. Lone forsøger gennem hele sæsonen at tilgodese flest muligt, så klubben får så mange gæster 
som muligt til så lille gene som muligt for vore egne medlemmer. Tak for den fleksibilitet i udviser. 
 
Klubmestre 
Lørdag/søndag den 19./20. september var dagene hvor årets klubmestre skulle findes. Der blev som vanligt kæmpet bravt om 
at slå de præcise slag og det lykkedes for rigtig mange. 
Mestrene blev i 2015:  
 Åben række damer: Nicoline Gammelgaard Estrup. 
 Åben række herrer: Søren Gram Thygesen. 
 Veteran damer: Britta Kjær Witte. (4. gang i træk) 
 Veteran herrer: Jens Bjørn Frandsen. 
 Senior damer: Randi Larsen. 
 Senior herrer: John Jørgensen. 
 Mid-age damer: Pia Lambertsen. 
 Mid-age herrer: Rene Juel Andersen. 
 Junior piger: blev ikke afviklet. 
 Junior drenge: Sophus Damgaard Meyhoff. 
Tillykke til alle de nye klubmestre. 
 
ØGR. 
Østjysk Golfring består nu af 7 klubber, da Aarhus golfklub blev medlem ved begyndelsen af denne sæson. Det er 7 meget 
forskellige baner med en god geografisk placering, der gør, at fritspilskortet bliver mere og mere populært og samtidigt er den 
økonomiske gevinst for HGC stigende. 
Der har i ØGR været afholdt Ringmaster Turnering, hvor spillere der har kvalificeret sig i de enkelte klubber dyster om at blive 
mester. Det har desværre vist sig at der ikke er den store opbakning til dette og klubberne har derfor valgt at lade denne 
turnering ophøre. 
Der er ingen tvivl om samarbejdets værdi og tilfredsheden blandt medlemmerne. Det er dog også klart at vi, med 7 klubber, har 
nået det antal, som samarbejdet kan bære. Der er derfor enighed blandt formændene i ØGR samarbejdet om, at der ikke 
optages flere klubber. En udfordring i samarbejdet er for HGC, at vi jo næsten har kunnet holde vores bane åben til 
sommergreens hele året modsat de fleste af de andre klubber i samarbejdet. Det betyder, at vi oplever rigtig mange ØGR 
gæster hos os om vinteren med deraf følgende slid på banen. Vi er opmærksomme på dette og vil forsøge at finde en løsning 
der kan godkendes bredt i samarbejdet. 
 
Afslutning. 
Til slut vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde – det er en fornøjelse at være en del af en 
engageret bestyrelse, hvor alle trækker samme vej. Tak til alle frivillige for en kæmpe indsats og tak til klubbens ansatte for et 
godt samarbejde og naturligvis tak for alle de positive bemærkninger vi får fra mange af klubbens medlemmer. 
Også en stor tak til Annie, der igen i år har sørget for, at der nu ligger et nyt årsskrift klar til jer når i går hjem. Der ligger et 
kæmpe arbejde bag dette flotte resultat, hvor du kan læse om næsten alt, hvad er rører sig i klubben. Hvis ikke Annie år efter år 



har påtaget sig denne store opgave, sammenholdt med Lones energiske annoncesalg, har jeg svært ved at se, hvordan 
årsskriftet kunne produceres til en acceptabel pris. 

 
 

A/S Beretning  
Den plan, der blev vedtaget for et par år siden om at Himmelbjerg Golf A/S kun skal eje og finansiere bygninger og jord dvs. 
banen og udleje dette til klubben, fungerer nu som ønsket. 
Da der er personsammenfald i mellem de to bestyrelser, har der ikke i 2015 været afholdt egentlige bestyrelsesmøder i A/S regi 
– i det daglige betragtes lejer og udlejer som en helhed der sammen skal få det optimale ud af medlemmernes investering. 
Himmelbjerg golf A/S har i nogle år nu været begunstiget af afdragsfrihed på vore lån, men i 2015 er vi begyndt at afdrage på 
gælden. Samtidigt har vi omlagt et lån fra F1 til F3 der vil medvirke til en mere stabil renteudvikling. 

 
 
 

Spørgsmål/bemærkninger: 
 
- Hanne Rasch: hvor mange medlemmer er udmeldt? – nettotilgangen er 15-20 medlemmer 
- Jørgen Høj: hvad er det nuværende antal medlemmer?  871 
- Rasmus Sørensen: Turnering for frivillige ønskes genoptaget 
- ???:   Er antallet af ønskede medlemmer ændret i forhold til tidligere ”vedtagelser” –  
  er det en generalforsamlingsbeslutning? 
- Niels Sørensen: antallet af aktier er 853. Ved starten af klubben var der 1.050 aktier til salg.  
  Senere blev det vedtaget at antallet skulle være 850. 
- Jørgen Høj: 1.000 medlemmer 
- Bestyrelsen ønsker ikke et totalt medlemstal på mere end 1.000, heraf 850 ”aktionærer”. 
 
Beretningen vedtaget med ovenstående bemærkninger. 
 
 
 

  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet 2015 blev fremlagt af revisor Rasmus Villadsen Madsen fra Deloitte i Silkeborg.  
 
Spørgsmål/bemærkninger: 
- Poul Erik Pedersen: Årets budget ønskes medsendt regnskabet incl. den viste oversigt. 
  Pengekreditorer – er kreditorer ud over bank og realkreditinstitut 
- Niels Sørensen: Hvorfor er den viste regnskabsoversigt ikke den samme oversigt som ligger på nettet? 
- Bach: hvor meget udgør greenfee for ØGR?– ca. 250.000 
 
Budgettet er ikke lagt på nettet men har været tilgængelig på kontoret. 
 
Klubregnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 

4. Forelæggelse af budget 
Budget 2016 fremlagt af kasserer Peder Levring. 
 
Spørgsmål/bemærkninger: 
Jane Bach: hvad dækker drift af cafe og shop?  = forpagtningsafgift. 
Frank Søgaard: Hvor meget udgør greenfee på Bakbjergbanen? Det er Himmelbjergbanen trækker mest 
mens Bakbjergbanen er nogenlunde status quo. 



 
 
 

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 til og med 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.  

 
Medlemskategorier og kontingentsatser enstemmigt vedtaget. 
 
 

   
  
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”. 
 
Spørgsmål/bemærkninger: 
- Torben Svejgaard Er der sikring nok ved overgang til udvidet gennemgang – ja, udvidet gennemgang 
er stort set det samme som den tidligere revision 
- Gunnar Brun: Foruroligende af der ikke skal ske revision. Mulighed for at der ikke vil ske revision. 
- Jørgen Nielsen: Samme ændring sker for rigtig mange virksomheder. 
- Poul Erik Pedersen: Ønsker ”udvidet gennemgang” tilføjet vedtægterne. 
- Peder Carsten Levring: møde med Deloitte efter gennemgangen, hvor overgang til årsrapport blev 
anbefalet.  
 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse. 

 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 
 

8. Valg af formand 
Preben Norup – valgt 
 
 

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: 
  
Jan Hjorth – valgt 
Peder Carsten Levring – valgt 
Tom Jensen – valgt 
    
 
Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jonna Jakobsen og Dorte Werner – valgt 
 
 
 



10. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte som revisor - valgt 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle Beck som intern revisor – valgt 
Bestyrelsen foreslår ikke valg af revisorsuppleant – Hanne Raasch valgt 
 
 
 

11. Eventuelt 
- Torben Svejgaard: har oplevet en rigtig god modtagelse som nyt medlemmer 
 
- Frank Søgaard: Hvad sker der med projekt ny træningshal. Projektet er uden for klubbens regi. Der har 
været en perioden med stilstand, men p.t. er der ved at komme gang i tingene igen. Projekter er lagt ud 
til en hovedentreprenør for udregning af pris, hvorefter ansøgning kan sendes til diverse fonde. 
 
- Niels Sørensen: Passer placering af den nye vaskeplads med den nye træningshal? ja 
 
- Ib Rasmussen: Hvorfor var banen lukket i november (tør måned) for kørsel med buggy – er pt. klaret 
ved dialog med greenkeeper. 
Kan der ske kontingentregulering for den periode, hvor banen er lukket for brug af buggy? 
 
- Karl Therkildsen: Når Himmelbjergbanen er lukket, kan Bakbjergbanen benyttes i stedet. 
 
- Jens Rosted: Må man køre på Bakbjergbanen med buggy? Kun én af klubbens buggy må anvendes. 
Desuden er der forsikringsforhold (offentlig vej), der skal afklares. 
 
- Reklame på bybus – rigtig godt. 
 
- Henning Friborg: Er prisen på Bakbjergbanen for høj? Kan der laves rabatordning for spil med 
medlemmer? 
 
- Kan man få mere end én gæst med medlemsrabat på Himmelbjergbanen? 
 
- Niels Sørensen: Man skal ikke kun tænke på sig selv, men på klubben. 
 
- Keld Mikkelsen: Hvordan går det med nyt Indspilsområde mellem hul 1 og 3? Det er stadig på 
tegnebrættet. 
 
- Er klubben opmærksom påkraftig markedsføring af Silkeborg-Ry Golfklub i Ry-området? 
 
- Skæve 54-teesteder – vil blive oprettet efter prioritering sammen med øvrige arbejder. 
 
- Nye medlemmer kommer også fra Ry-området! 

  
  
  

 
 

Der var mødt 53 stemmeberettigede  
Generalforsamlingen sluttede kl.  20.40 


