
  
 
 
 
Ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, DEN 28. MARTS 2017 kl. 19.00 
  

Himmelbjerg Golf Club. 
  

  
Referat 

  
1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal blev enstemmigt valgt som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 
  

2. Klubbens formand Preben Norup aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 
 

Beretning om klubbens virksomhed 2016 
Krisen er ovre, nu går det fremad. Ja sådan lyder det ofte og der er vel også noget om snakken, selvom krisen vel mere handlede 
om utryghed end om egentlig økonomisk tilbagegang for den enkelte. Om det er utryghed eller for mange baner til det antal 
golfspillere der nu engang er, kan jo være svært et vide, men der er stadig en stor udfordring i at skaffe og fastholde det antal 
medlemmer der er nødvendigt for at klubbens økonomi ser fornuftig ud. I den forbindelse er det vigtigt at alle klubbens 
medlemmer har fokus på at skaffe nye til klubben. Det er dyrt at drive en golfklub og da medlemskontingenter er den absolut 
største indtægt vi har, er det altafgørende at vi lykkes med den opgave. Gør vi det, er der også en stor sandsynlighed for at vi kan 
fastholde det relativt lave kontingent vi heldigvis har her i HGC. 
I 2016 har vi fået 31 nye medlemmer netto – så ved årsskiftet hvor alle ind- og udmeldinger var på plads, var vi 902 medlemmer i 
alt i klubben. Det er det højeste antal medlemmer siden krisen men da der er en del medlemmer der har ændret til et billigere 
medlemskab, er der desværre et fald totalset i medlemskontingenter. Jeg mener dog at vi skal være tilfredse med den tilgang der 
har været, der er mange klubber der oplever den modsatte udvikling. Begynderudvalget gør, sammen med mange andre i 
klubben, en stor indsats for at vi kan fortsætte den positive udvikling. 
Og der skal mange nye til for at opveje dem der melder sig ud. På landsplan er der ca. 10% der, hvert år, af den ene eller anden 
grund stopper med at spille golf – sådan er det desværre også i HGC. Jeg har set på statistikken i vores klub og det er 
tankevækkende at ud af 66 udmeldinger har de 54 kun været medlem i højest to år. Der er 55 der aldrig kom under handicap 36, 
heraf kom 23 ikke under handicap 60. I DGU er der stor fokus på denne opgave – Den gode begyndelse – der viser hvor vigtigt det 
er at vi alle er med til at tage godt imod nye medlemmer -  falder man godt til, får nye venskaber og ram på den lille bold, så er 
der stor sandsynlighed for at man fortsætter i klubben i mange år. 
I 2016 og et stykke tid frem, deltager vi i Golfspilleren i Centrum, der går ud på at indsamle information fra medlemmer og 
gæster om næsten alt i klubben. Mange af jer er allerede blevet præsenteret for et spørgeskema, resten vil få mulighed for at 
svare i begyndelsen af den nye sæson. Bestyrelsen tror at den ved hvad der er godt og mindre godt i klubben, men nu bliver vi fri 
for at gætte, nu får vi mange præcise svar som vi arbejder videre med – tak for det. 
 
Banen 
Det er vel nok en dejlig bane i har her i Himmelbjerget – sådan lød det fra nogle gæstespillere jeg mødte i klubben efter de havde 
gået en runde på en særdeles regnfuld februar dag, der absolut ikke indbød til golf. Ja, vi har en dejlig bane, det bliver jeg dagligt 
bekræftet i, og også i 2016 er der sket nye forbedringer. 
I højsæsonen, hvor græsset gror så hurtigt at det kræver en stor indsats af både greenkeepere og frivillige hjælpere, er der ikke 
tid til de store forbedringer på banen. Alligevel lykkedes det at gøre greenen på hul 6 helt færdig, så alle 18 huller nu igen er 
spilbare. 

 



I det tidlige forår lejede vi en maskine der gjorde det muligt at flytte en hel del større træer, der nu er placeret rundt om på banen 
og det ser heldigvis ud til at de har klaret flytningen. Hvis det er tilfældet, er der stor sandsynlighed for at vi flytter nogle flere 
træer ud, hvor de kan være med til at forskønne banen. 
Vaskepladsen med nedsivningsanlæg kom også på plads og fungerer nu efter hensigten, så vi også her opfylder lovens krav. Der 
har været lidt lugtgener fra nedsivningen, jeg håber at det bliver minimalt i fremtiden. Nu da der alligevel skulle etableres strøm 
til vaskepladsen valgte vi at fortsætte med nedgravning af et kabel til det nye springvand. Det første var desværre ikke kraftigt 
nok efter manges mening, så derfor har vi byttet det med et andet, som vi håber falder i alles smag. De donationer vi har fået fra 
klubber i klubben til det første springvand er på den måde absolut ikke spildte. 
Som begyndelse på etablering af det nye træningsområde mellem hul 1 og 3, har det været nødvendigt at korte hul 9 på 
Bakbjergbanen lidt op, så det fremover spilles som et par 3 hul. Den nye green samt greenbunker er på plads, men dog ikke klar 
til spil endnu. 
Vi har den bemanding som vi mener at klubbens økonomi tillader for øjeblikket – vi håber på sigt at der kan blive plads i 
budgettet til en udvidelse af medarbejderstaben hos greenkeeperne. Jeg vil gerne takke Rene og hele greenkeeperstaben for den 
fantastiske indsats de igen i 2016 har ydet. 
 
Træner 
Inden sæsonstart valgte vi at ændre Michaels ansættelsesform, så han nu oppebærer en ren fas t løn. Tidligere havde Michael en 
mindre, fast løn plus det han selv kunne tjene ved undervisning af medlemmer mm. Da Michael på den måde, både var ansat i 
klubben og samtidig havde sin egen forretning, kunne det give nogle udfordringer hvis bestyrelsen f.eks. ønskede at gøre brug af 
Michaels færdigheder andre steder. 
Der er stor tilfredshed med vores dygtige træner, i 2016 blev det besluttet at al træning skal bookes og betales i et trænermodul 
der altid vil være at finde på forsiden af klubbens hjemmeside. Derved sikrer vi at alle indtægterne havner i klubkassen. 
Michael har, i samarbejde med bl.a. Villy Holm, søsat mange nye initiativer og f.eks. lavet aftale med både Frisholm og Virklund 
skole om undervisning en gang om ugen, vi tror og håber naturligvis at der er mange af disse friske unge mennesker – og måske 
deres forældre - der får lyst til at melde sig ind i klubben. Initiativet har allerede nu givet nye juniorspillere i HGC. 
 
Fys 
Et succesfuldt samarbejde mellem vores pro og fysioterapeut Maja Giver, har mange medlemmer også nydt godt af. For at 
udnytte disse kompetencer bedst muligt og for at gøre Majas tilstedeværelse i klubben mere tydelig, flyttede Maja i det tidlige 
forår ind ved siden af trænerkontoret, og det har allerede resulteret i mange lærerige lektioner sammen med Michael, men også i 
flere kunder i klinikken. Majas klinik er helt hendes egen, men et rigtigt godt supplement til alt det som klubben ønsker at tilbyde 
medlemmer og gæster. 
 
 Sekretariat 
 Lone er en særdeles populær klubsekretær, hun møder alle med et glad smil og en frisk bemærkning – så kan det jo kun blive en 
god runde. 2016 har været et stressende år for Lone, da der både skulle passes telefoner, langes varer over disken, regninger 
skulle betales og gæster skulle vejledes og hjælpes. Inden sæsonstart sagde vi farvel til Dorthe Fog, hvorefter der, i højsæsonen, 
har været ansat nogle assistenter. Lone har, på trods af de arbejdsmæssige udfordringer hun har stået overfor, formået at 
generere en fantastisk omsætning i shoppen. Der er også blevet tid til at sælge sponsorater og salget af annoncer til årsskriftet er 
også Lones fortjeneste. 
For at give Lone den nødvendige tid til shoppen, er der lavet aftale med Annie Jakobsen om at hun fremover får ansvaret for 
klubbens regnskab. Annie gør et kæmpe arbejde i klubben, hun er, ud over at være sekretær i bestyrelsen også formand for 
sponsorudvalget og for markedsføringsudvalget, hun sørger for alle skilte rundt om på banen og i gården, hun udsender – i år 
blev det til 24 nyhedsbreve, hun tager referat fra b.la. bestyrelsesmøder og meget mere. Samtidig skaber hun år efter år et flot 
årsskrift, i år det flotteste efter min mening, som i alle kan få med hjem i aften. 
 
Mulligans 
Uden mad og drikke, duer helten ikke. Dette reklameslogan passer også i en golfklub – vi har en god restaurant men gode 
restauratører i Anette og Michael der kan lave god mad og skabe en hyggelig atmosfære – lige det vi har behov for efter en 
runde golf. Men det har vi kun hvis vi alle erkender vigtigheden af dette og støtter op om restauranten, både som golfer men 
også gerne i forbindelse med private fester enten her i lokalet eller derhjemme. Vi har alle mulighederne og det er fantastisk.  
 
Frivillige 
Lige fra starten har frivillige hjælpere været en meget vigtig del af klubben. Den frivillige indsats er værdifuld på flere måder – 
økonomien bliver tit nævnt som det første og der er absolut heller ingen tvivl om at hvis vi ikke havde frivillig hjælp ville klubbens 
økonomi se helt anderledes ud. Frivillig hjælp giver også sammenhold og så tror jeg at mange, efter at have ydet en indsats, på 
den ene eller anden måde, kører hjem med en god samvittighed.  
Bestyrelsen har besluttet at den vil have et bedre overblik over hvem og hvor mange frivillige vi har i klubben og en dugfrisk 
opgørelse viser, at der faktisk er tæt på 200 frivillige, der på den ene eller anden måde yder en indsats for klubben. 
Af mere synlige resultater kan jeg nævne opførelse af hul 19 og terrassen udenfor og som noget af det sidste er alle trapper på 
banen nu udskiftet med nye der pynter og som samtidig er gode at gå på. 



Desuden er der afholdt en arbejdsdag i foråret og en i efteråret hvor mange hjalp med de opgaver der skal klares før og efter 
sæsonen.  
Der er jo også frivillige bag hvert eneste arrangement i klubben og dem har der igen været mange af – vi har afholdt golfens dag, 
invitationsturneringer, club 36+ og rigtig mange turneringer med mange tilmeldte. Fuldt program hos seniorerne, 
tirsdagsdamerne og onsdagsherrerne. Der er igen i 2016 afholdt Himmelbjerg Open og Junior rangliste turnering, der begge giver 
et ikke uanseeligt beløb til klubkassen.  
På spindesiden blev der i maj arrangeret Pink Cup, med det primære formål at samle penge ind til kampen mod brystkræft. Igen 
blev der udvist stor kreativitet der resulterede i fantastiske over kr. 70.000,- På listen over størst indsamlet beløb totalt, kom 
HGC` piger ind på 7. pladsen.  Flot. 
 
Sponsorer 
Klubben har en mængde stabile sponsorer der støtter klubben – mere præcist er der 50 virksomheder der yder et økonomisk 
tilskud til klubbens økonomi og det er vi meget taknemlige for, men vi vil rigtig gerne ha’ mange flere. Igen i 2016 er der afholdt 
tre særdeles populære turneringer for alle klubbens sponsorer og hvor der dystes om flotte præmier. Det hele dygtigt styret af 
Annie. 
 
Økonomi 
Jeg har aldrig lagt skjul på at det er en udfordring at drive en golfklub så alle er tilfredse med økonomien. Bestyrelsen har, og har 
altid haft den holdning at vi sætter tæring efter næring. Langt den største del af de indtægter klubben har, bliver brugt på banen 
og maskinparken.  Alle vore maskiner er leaset, men mange af dem er snart tjenlige til udskiftning. Denne udskiftning vil sket i 
det tempo, økonomien tillader det. Vi ønsker, som det også er sket i 2016, at lave de forbedringer på banen som der er råd til og 
som gør at banen kan vedblive at tilfredsstille klubbens medlemmer og tiltrække flere gæster. 
Der har været en udfordring med at få udlejningen af golfbilerne til at fungere i Pro Box 24. Mange, måske specielt greenfee 
spillere vil ikke booke en tid hos os, hvis de ikke kan være sikre på at der er en buggy til rådighed. Tidligere skulle Lone huske at 
lægge nøgler frem, men nu er der også styr på den del, så alt kan klares i Pro Boxen.  Vi har 5 biler samt råderet over 2 
privatejede biler i det omfang ejerne ikke selv skal bruge dem. En elbil kan kun køre en gang om dagen hvorefter den skal lades 
op. Vi har derfor valgt at investere i 5 scootere som vi også håber, vil blive brugt flittigt. Alle der har lidt svært ved at gå en runde 
kan med fordel leje en scooter og på den måde stadig være tæt på sine medspillere. 
 
ØGR 
Østjysk Golf Ring var det første samarbejde mellem golfklubber, der blev etableret i Danmark. Mange andre har efterfølgende 
kopieret konceptet. Vi er nu 7 klubber i ringen, alle indenfor en passende afstand og alle med forskellige, men spændende baner. 
I 2016 har HGC igen fået et ikke ubetydeligt beløb af den pulje der er til fordeling. Vi havde naturligvis fået en del greenfee uden 
at være med i samarbejdet, men jeg mener også at samarbejdet har værdi når nye medlemmer skal tiltrækkes. 
 
Turneringer 
Turneringsudvalget har gjort en stor indsats for at der igen i 2016 har været et væld af turneringer, og så er det dejligt at der er 
rigtig mange der har lyst til at deltage. Et af de nye tiltag der blev taget op igen, var en hulspilsturnering der i år var sponsoreret 
af Roxy Malt. Der var særdeles flotte præmier og med den overvældende store deltagelse fortsætter denne turnering naturligvis i 
2017. – og med samme sponsor. 
En anden nyskabelse var Greenkeepernes hævn – en sjov og anderledes turnering som alle burde tilmelde sig. For en gang skyld 
vil jeg påstå at heldet betød mere end evnerne (og det giver jo spillet helt nye perspektiver) Flaget placeret i en trillebør, klubbens 
mekaniker i gang med at reparere en maskine på forgreen, en green fyldt med muldvarpespande og en kop hvor kanten var 
hævet lidt over green og med kun et hul hvor bolden lige akkurat kunne passere, vel at mærke hvis man lå på den rigtige side af 
hullet. Succesen gentages den 25. juni. 
Tak til turneringsudvalget for den store indsats i yder så vi andre bare skal møde op og slå de gode slag. 
 
Klubmestre 
I weekenden den 17/18 september skulle årets klubmestre findes. Det er jo på samme tid både nogle hyggelige dage, men hvor 
der samtidig er dyb koncentration om at slå de perfekte slag. Det lykkedes for rigtig mange og gav følgende klubmestre 2016. 
Åben række damer: Nicoline Gammelgaard Estrup- 
Åben række herrer: Valdemar Vater. 
Super veteran damer: Lisbeth Gregersen. 
Super veteran herrer: Orla Christensen. 
Veteran damer: Britta Kjær Witte 
Veteran herrer: Jens Kronborg. 
Senior damer: Bettina Rothe Pedersen. 
Senior herrer: Per Magnus Petersen. 
Mid-age damer: Christina Christiansen 
Mid-age herrer: John Mainz Petersen. 
Junior piger: ingen deltagere. 



Junior drenge: Aske Rosendahl Laursen. 
Stort tillykke til alle – jeg kan kun opfordre alle til at melde sig til dette arrangement – en ting er i hvert fald sikkert: dem der ikke 
deltager, bliver heller ikke klubmestre. 
 
Afslutning 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke alle mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde – opgaverne er 
fordelt så alle kompetencer bliver udnyttet. Det giver en god stabilitet at vi nu har arbejdet sammen i flere år. 
Jeg vil også gerne takke alle klubbens medarbejdere for den fantastiske indsat alle yder hver dag, for at hele klubben fungerer 
bedst muligt. 
Også tak for alle de tilkendegivelser jeg får fra jer året igennem – vi lytter til alle der interesserer sig for klubben og håber på den 
måde at kunne være med til at skabe en endnu bedre klub til glæde for os alle. 
 
A/S beretning 
Bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S koncentrerer sig bla. om at sikre at vi har de bedste vilkår hos vore økonomiske långivere, 
derved kan vi også sikre Himmelbjerg Golf Club, og dermed klubbens aktionærer, de bedste betingelser og en fornuftig leje af 
bygninger og baneanlæg. 
De, i golfklub sammenhænge, gode resultater vi er i stand til at vise i disse år, giver os betydelig bedre forhandlingsvilkår og har i 
2016 været en medvirkende årsag til at vi har kunnet reducere vore renteudgifter. 
Da der er et tæt parløb mellem de to bestyrelser, og da alle aktiviteter med undtagelse af jord og bygninger er flyttet over i 
klubregi, har der ikke været behov for egentlige bestyrelsesmøder i 2016.  
Jeg vil dog gerne afslutte med at sige at den konstellation som klubbens stiftere i sin tid planlagde, hvor klubben lejer sig ind hos 
sit eget A/S er rigtig godt tænkt. HGC har ikke en grådig udlejer der ønsker en større lejeindtægt end den lejer er i stand til at 
betale. Den, mulige konflikt oplever vi heldigvis ikke her i klubben. 
 
  

Beretningen blev taget til efterretning med en enkelt bemærkning fra Ingo: 
 
”Dejligt at høre om de mange gode ting der sker i klubben”.  
 

  
3. Fremlæggelse af de reviderede årsrapport til godkendelse  

Fremlagt af Henrik Hedegaard fra Deloitte. 
Resultat: kr. 175.334 
Klubbens soliditet er fra 2014 til 2016 steget fra 12% til 30% 

- Finansielle omkostninger: Forøgelsen skyldes primært mellemregning (Thomas) 

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Forelæggelse af budget 
Budgettet for 2017 blev forelagt af Preben Pedersen. 
Spørgsmål: 

- Mangler en regnskabskolonne til sammenligning med årets resultat (2016) 
- Hvad er udviklingen på greenfee på de to baner – status qua på Bakbjerg, stigende på 

Himmelbjergbanen 
- Hvor mange medlemmer skal vi ha’ yderligere for at fastholde kontingent – netto min. 10. 

Bruttoafgang på landsbasis ca. 10 % årligt. Vi skal således mindst finde 100 nye medlemmer 
hvert år.  

- Hvor mange medlemmer er med indskud – ca. 75. 
 

Budgettet blev taget til efterretning. 
 



5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 
Fremlagt af Tom Jensen 

  
Bestyrelsen foreslår for fremtiden at vedtage medlemskategorier, medlemskontingenter og 
indskud fortløbende for en 2 årig periode – første gang for 2017 og 2018. 

I 2017 – år 1 – fastlægges kontingent med en samtidig bemyndigelse til bestyrelsen for 2018 – 
år 2 – således: 

Bestyrelsen foreslår følgende medlemskategorier, medlemskontingenter og indskud i 2017 og 
2018: 

2017 – år 1: 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter og indskud for 2017 som fortsat skal være: 
 

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.  

 
2018 – år 2: 
Bestyrelsen bemyndiges generelt til at fastsætte kontingentet for år 2 med en forhøjelse pr. 1. 
januar 2018 på maksimalt op til 300 kr. årligt for seniorer og forholdsmæssig kontingentfor-
højelse for øvrige medlemskategorier. 
 
Tom Jensen gennemgik motivationen for bemyndigelsen for år 2 (2018) 
 
Kommentarer: 

- Fornuftig henset til administrative besværligheder og deraf afledte besparelser.  
- Fortsat ønske om kontingent på under 6.000 kr. 

Bestyrelsen har fuldt fokus på så lave kontingenter som muligt. 
- Kontingentet for år 2 (2018) vil være afhængig af status på indtægter og udgifter ved 

udgangen af år 1 (2017) 
- God ide – der er jo et helt år til opsparing af de 300 kr. 

 
Kontingent og medlemsformer for 2017 blev enstemmigt vedtaget. 
 



Bemyndigelse til fastsættelse af kontingentstigning på maks. 300 for år 2 (første gang 1. januar 
2018) blev enstemmigt vedtaget. 

 
 
6. Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen ønsker ændringer er vedtægternes § 12 stk. 2.  

Gældende § 12 er sålydende – den ønskede passus der kræves ændret er fremhævet: 

§12 

1. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt 

stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af 

klubbens formueforhold. 

2. 

Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder frivilligt ungdomsarbejde i gl. Them kommune. 

 

Den fremtidige formulering af § 12 skal være sålydende – ændringen er fremhævet: 

 

1. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt 

stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af 

klubbens formueforhold. 

2. 
Eventuelt overskud eller formue ved opløsning/afvikling skal tilfalde en anden forening mv. som er 
hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har almenvelgørende eller på anden 
måde almennyttigt formål. 

Spørgsmål og kommentarer: 
Er det kun for et år.  

Der kan søges hvert år.  

Ansøgere kommer i en pulje, som skal deles med andre godkendte ansøgninger fra andre velgørende 
foreninger.  

Ansøgning om at komme i betragtning kræver en vedtægtsændring.  

Vedtægtsændring i klubben vedtages af 2/3 af klubbens medlemmer. Da der ikke var så mange 
fremmødte, kræves ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan vedtages af 2/3 af 
de fremmødte. 

Forslaget om vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte. 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Tidspunktet vil blive annonceret på 
hjemmesiden og i nyhedsbreve. 



7. Forslag fra medlemmer:    
Ingen 
 
 

8. Valg af formand - udgår 
Er ikke på valg i 2017 

 

 
 

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 Jensen og Preben 
Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
 
Villy Holm – valgt 
Annie Jakobsen – valgt 
Preben Pedersen – 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 ikke valg af revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle Beck som intern revisor - valgt  
 
 

11. Eventuelt 
- Niels Sørensen: 

Hvor lang tid skal der køres med indskud på 1 kr. ? Det ved ingen. 
Vedtægtsændringen blev gennemført ved tidligere generalforsamling og enstemmigt 
vedtaget af generalforsamlingen som en nødvendighed på grund af den daværende - og 
nuværende - konkurrence fra øvrige klubber i området, men også på grund af 
konkurrencen fra andre sportsgrene. Vi var og er nødt til at matche markedet. 
Pt. er der 122 aktier til salg  
 

- Jørgen Høj: 
Hvordan kan handlen med aktier bringes tilbage på sporet?  
Hvor mange medlemmer ønsker klubben? 
 



- Hvordan går det med udspilshallen? 
Pt. er der i gang med indhentning af tilbud. 
 

- Antallet af fuldt betalende medlemmer.  
Udvidelse af dette tal skal være en generalforsamlingsbeslutning. 
Klubbens vedtægt § 2 og 3 regulerer disse forhold og kræver ikke en 
generalforsamlingsbeslutning. 
 

- Overskud fra Himmelbjerg Open på kr. 44.035 overrakt til klubben. 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.50 
 
  

Fremmødte:  46 af 859 stemmeberettigede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


