
Referat af ordinær generalforsamling i  

HIMMELBJERG GOLF A/S 
TIRSDAG, den 23. marts 2021  
 

1. Valg af dirigent. 
Lejf Rattenborg Bøgedal valgt 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Formand Preben Norup aflagde følgende beretning: 

 
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 placeret hos Nordea. 
Der er rigtig mange banker der ikke ønsker at have golfklubber i deres portefølge – vi har dog 
formået at oparbejde et rigtig godt forhold til Nordea. Dette har også været en medvirkende årsag 
til, at vi nu har 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 har primo februar, indsendt en byggeansøgning til kommunen, så nu 
venter vi på en byggetilladelse. Selve opstart af byggeriet er ikke fastsat endnu, men vil forhåbentlig 
kunne ske i løbet af denne sommer 

 

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. 
 

Valgt blev: 
Preben Norup 
Tom U. Jensen 
Annie Jakobsen 
 
 



6. Eventuelt: 
På grund af Covid 19 og deraf følgende forbud mod forsamlinger over 5 personer indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, når der igen åbnes op for almindelig 
mulighed for forsamlinger. 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

3. Genfremlæggelse af årsrapport. 

4. Beslutning om overskuddets fordeling til orientering. 

5. Valg af bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling. 

 
 
Fremmødte: 3 (grundet Corona-restriktioner mod forsamlinger) 
 
 
Referatet godkendt af 
Lejf Rattenborg Bøgedal – dirigent. 


