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1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 
 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

A/S beretning 2017. 
Siden 2014 har 3 af klubbens bestyrelsesmedlemmer også dannet bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S. 

Bestyrelsen består af Tom Jensen, Jan Hjorth og undertegnede. Derudover har vi en meget engageret direktør i 

Jørgen Carøe. Denne konstellation har vist sig at fungere tilfredsstillende da HGC og Himmelbjerg Golf A/S er 

tæt knyttet i det daglige. Klubben lejer banen og bygninger af A/S der jo så har til opgave at skaffe de bedste 

vilkår hos vore långivere, så klubben og derved aktionærerne, kan tilbydes en fornuftig bane- og husleje. 

I 2017 har vi undersøgt mulighederne for at etablere billigere lån. Vi har derfor forespurgt hos relevante 

långivere inkl. vore nuværende pengeinstitutter og det har resulteret i at vi nu har samlet vore lån hos Nordea. 

Dette har givet en kærkommen fremadrettet besparelse på ca. kr. 70.000,- årligt. Besparelsen kan ikke aflæses 

i regnskabet for 2017 da samlingen af lån er gennemført sidst på året.  

Som det fremgår af årsregnskabet skal vi også for det kommende år afdrage på anlægslånene. For at kunne 

overholde denne afdragsforpligtelse er det nødvendigt, at regnskabet i A/S giver overskud. Likviditeten 

anvendes netop til at afdrage på lånene. Lyspunktet er da også at fortsætter vi denne afvikling af lånene vil A/S 

stort set være gældfri om 20 år. 

 Jeg vil slutte denne korte A/S beretning med at konkludere at det er særdeles positivt at HGC ikke sidder til leje 

hos en ekstern baneejer der, af den ene eller anden grund, forventer en leje som klubben ikke har mulighed for, 

eller svært ved at honorere.  Jeg har efterhånden set mange uheldige eksempler hvor hverken baneejer eller 

klub er tilfredse. 

Ved fremlæggelse af den reviderede årsrapport lidt senere, vil vi naturligvis gennemgå de aktuelle tal. 

 

Beretningen enstemmigt godkendt 

 

3. Godkendelse af årsrapport 

Årsrapport enstemmigt godkendt. 

Spørgsmål: 

 



- Er det muligt at lave låneomlægning til en billigere rente – nej ikke for øjeblikket. 

- Afdrag = tvangsopsparing 

 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte 

årsrapport 

Overskud er overført til næste år. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

       Bestyrelsen består af: 

Preben Norup (modtager genvalg) - genvalgt 

Tom Jensen (modtager genvalg) - genvalgt 

Jan Hjorth (modtager genvalg) – genvalgt 

 

6. Eventuelt 

Ingen punkter. 

  

 


