
HIMMELBJERG GOLF A/S 
  
  

Referat fra ordinær generalforsamling 
  

TIRSDAG, den 24. marts 2020 
  

  
1. Valg af dirigent 

Lejf Rattenborg Bøgedal valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

Det er vist alle bekendt at Himmelbjerg Golf AS ejer banen og alle bygningerne. Det betyder jo så også at alle de 
af klubbens medlemmer, der har købt en aktie er de reelle ejere 
Selskabets indtægtskilde består i udlejning af golfanlæg mv. til Himmelbjerg Golf Club. Selskabets drift er derfor 
afhængig af golfklubbens evne til at skabe et indtægtsgrundlag, som gør den i stand til at betale den aftalte leje 
mv. Himmelbjerg Golf Club drives som en selvstændig forening, og medlemmerne bestemmer selvstændigt, 
hvorledes klubben drives og hvorledes dens indtægter i form af kontingenter mv. tilvejebringes.  
Det naturlige interessesammenfald mellem Himmelbjerg Golf Club og Himmelbjerg Golf AS gør, at der er en tæt 
løbende dialog. Baseret på denne dialog er det bestyrelsens vurdering, at Himmelbjerg Golf Club også i det 
kommende år vil være i stand til at honorere dens forpligtelser. Selskabets ledelse har fokus på sikring af et 
betryggende likviditetsberedskab. 
Jeg vil også her, gerne takke Jan Hjorth for et rigtig godt bestyrelsessamarbejde igennem efterhånden en del år. 
Du har, med dit store økonomiske overblik bl.a. haft stor fokus på aktieselskabet likviditet. 

 

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 

Offentliggjort på hjemmesiden. 

Regnskabet 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 

Annie Jakobsen   

   

6. Eventuelt 



På grund af Covid 19 og deraf følgende forbud mod forsamlinger over 10 personer indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel, når der igen åbnes op for almindelig 
mulighed for forsamlinger. 
 
Dagsorden for den kommende ekstraordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til orientering 
3. Genfremlæggelse af årsrapport til godkendelse 
4. Beslutning om overskuddets fordeling til orientering 
5. Valg af bestyrelsen valgt på den ordinære generalforsamling 
 

  
 Fremmødte 3 (grundet Corona forbud mod forsamlinger) 

 


