
  
 
 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, DEN 26. MARTS 2019 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 årsrapport til godkendelse. 

 
4. Forelæggelse af budget 

 
5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 

 
Jf. bemyndigelse givet på generalforsamlingen 2017 er kontingent for 2019 fastsat til 
nedenstående. 
 

Senior >24 år 6.300 kr. 6.550 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 2.900 kr. 3.050 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.550 kr.  

Junior uden banetilladelse 775 kr.  

Distancemedlem 3.450 kr.  

Kortbanemedlem 2.500 kr.  

Flex 1 1.350 kr.  

Flex 2 2.500 kr.  

Prøvemedlem 995 kr.  

Studie – nær  2.125 pr. halve år 

Studie – fjern  1.100 pr. halve år 

Passive 1.600 kr.  

Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

   
   

 



6. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen 

7. Forslag fra medlemmerne:    
Ingen 
 

8. Valg af formand 
Ikke på valg 
 

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: 
 
Villy Holm – modtager genvalg 
Annie Jakobsen – modtager genvalg 
Preben Pedersen – modtager genvalg 
    
 

Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår valg af  
Jonna Jakobsen (modtager genvalg) 
Anders Bisgaard 
 
 

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 26. marts 2019 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 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.  Eventuelt 

  

På bestyrelsens vegne 

Preben Norup 

Formand 


