
 

HIMMELBJERG GOLF A/S 
  
  

Referat fra Ordinær generalforsamling 
  

  
TIRSDAG, den 26. marts 2019 kl.  ca. 21.00 

  
  

1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal enstemmigt valgt 

 

 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/ Preben Norup 
Det er vist ikke nogen hemmelighed at der ikke længere er så mange opgaver i Himmelbjerg Golf A/S. 
Aktieselskabet og dermed alle aktionærer i klubben ejer banen og alle bygninger. I det daglige fungerer klub og 
A/S mere eller mindre som en samlet enhed. 
Vi har en stabil lejer, HGC, der også står for drift og vedligeholdelse af bygninger og bane. 
Alle lån er nu placeret hos Nordea, hvilket har givet en ikke ubetydelig økonomisk besparelse.  
Der er rigtig mange banker der ikke ønsker at have golfklubber i deres portofølge – vi har dog formået at 
oparbejde et rigtig godt forhold til Nordea. Dette har også været en medvirkende årsag til at vi nu har særdeles 
attraktive renteforhold. 
Nærmere gennemgang af tallene vil foregå under næste punkt på dagsordenen. 
Jeg har tidligere informeret om at vi påtænker at bygge et nyt starterhus der skal afløse de to vi allerede har på 
henholdsvis stor og lille bane. Placeringen vil blive centralt mellem 1. teested på de to baner. Arkitekt Henrik 
Lind er i gang med at gøre klar til at få en byggeansøgning sendt afsted til kommunen. Selve opstart af 
byggeriet er ikke fastsat endnu, men vil formegentlig ikke ske før efter denne sæson. 
Byggeriet vil blive finansieret med et lån optaget af Himmelbjerg golf A/S. 

 
 
Beretningen enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse v/ Jan Hjorth 

Spørgsmål: 

Jørgen Kelland: Ønsker om forbedring af kloakforhold i omklædningsbygningen. 

Jørgen Carøe: Hvorfor skal vi betale skat?  

Bjarne Stjernholm: Uvildig økonomisk rådgivning  

Jørgen Høj: Hvornår kan aktierne igen blive noget værd?  

Niels Sørensen: Udmeldte aktionærer skal ikke ha’ noget udbytte. 



Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 

Overskuddet overføres til næste år. 

 

5. Valg af bestyrelse. 

Nedenstående blev valgt: 

Preben Norup 

Tom U. Jensen   

Jan Hjorth    

   
6. Eventuelt 

 

 

Fremmødte: 37 

Generalforsamlingen fandt sted kl. 20.30-21.00 

 


