
INDKALDELSE TIL ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER i Himmelbjerg Golf Club og 
Himmelbjerg Golf AS den 23. marts – COVID19 
 

 

GENERALFORSAMLINGERNE GENNEMFØRES PÅ GRUND AF 
VEDTÆGTERNE – MEN BLIV VÆK PÅ GRUND AF COVID19 
 
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinære generalforsamlinger i Himmelbjerg Golf Club og 
Himmelbjerg Golf AS den 23. marts 2021 kl. 19.00, jf. medsendte dagsordener. 
 
Der er pt. et forsamlingsforbud på maks. 5 personer. Dette vil bestyrelsen selvfølgelig respektere, 
men på grund af formalia omkring vedtægter og årsrapporterne, har bestyrelsen besluttet formelt 
at gennemføre generalforsamlingerne, men henstiller samtidig til, at INGEN giver møde på disse 
formelle generalforsamlinger.  
Til gengæld varsler bestyrelsen allerede nu, at der vil blive indkaldt til ekstraordinære 
generalforsamlinger med tilsvarende dagsordenspunkter, når smitteniveauet i Danmark tillader 
dette.  
 
De ekstraordinære generalforsamlinger vil blive varslet med mindst 14 dages varsel ved 
udsendelse af indkaldelse i henhold til vedtægterne og samtidig lagt på hjemmesiden. 

 
Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger fremgår nedenfor, hvor der samtidig er varslet 
indholdet af de ekstraordinære generalforsamlinger der vil blive afholdt – se under punktet 
eventuelt: 

 
Bestyrelsen gentager, at det henstilles til alle medlemmer og kapitalejere IKKE at 
møde op den 23. marts 2021.  
Ideelt håber bestyrelsen på, at der kun møder 3 personer op: Dirigenten, 
formanden og referenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIRSDAG, DEN 23. MARTS 2021 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. Til orientering på den ekstraordinære 

 
4. Forelæggelse af budget 

 
5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 

 
Jf. bemyndigelse givet på generalforsamlingen 2017 er kontingent for 2021 fastsat til nedenstående  
 

Senior >24 år 6.450 kr. 6.700 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 3.000 kr. 3.150 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.600 kr.  

Junior uden banetilladelse 800 kr.  

Distancemedlem 3.550 kr.  

Kortbanemedlem 2.600 kr.  

Flex 1 1.400 kr.  

Flex 2 2.600 kr.  

Prøvemedlem 995 kr.  

Studie – nær  2.200 pr. halve år 

Studie – fjern  1.100 pr. halve år 

Passive 1.400 kr.  

Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

   
   

6. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen 

7. Forslag fra medlemmerne: 
Ingen    
 

8. Valg af formand 
 

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), Lars Tanski, Tom U. Jensen og Preben 
Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
Villy Holm – modtager genvalg 
Preben Pedersen – modtager genvalg 
Annie Jakobsen – modtager genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Villy Holm, Preben Pedersen og Annie Jakobsen 
 
Valg af suppleanter:  
Bente Mikkelsen (modtager genvalg) 
 
 

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 

Indhold af dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling senere i 2021 når 
forsamlingsrestriktionerne som følge af Covid19 tillader det: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Genfremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget 
5. Genfastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingent og indskud 

Jf. bemyndigelse givet på generalforsamlingen 2017 er kontingent for 2021 fastsat til 
nedenstående 
 

Senior >24 år 6.450 kr. 6.700 kr. v/halvårlig betaling 

Ynglinge 19-24 år 3.000 kr. 3.150 kr. v/halvårlig betaling 

Junior <18 år 1.600 kr.  

Junior uden banetilladelse 800 kr.  

Distancemedlem 3.550 kr.  

Kortbanemedlem 2.600 kr.  

Flex 1 1.400 kr.  

Flex 2 2.600 kr.  

Prøvemedlem 995 kr.  

Studie – nær  2.200 pr. halve år 

Studie – fjern  1.100 pr. halve år 

Passive 1.400 kr.  



Indskud for fuldtidsmedlemskab 1 kr.  

 
6. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 

 
7. Forslag fra medlemmerne: Ingen 

 
8. Valg af formand 

 
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), Lars Tanski, Tom U. Jensen og 
Preben Pedersen. 
  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er derfor på valg i år: 
Villy Holm – modtager genvalg 
Preben Pedersen – modtager genvalg 
Annie Jakobsen – modtager genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Villy Holm, Preben Pedersen og Annie Jakobsen 
 
Lisbeth Snede har indstillet at blive valgt til bestyrelsen. 
 
Kampvalg om de 3 bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til vedtægternes §4, stk. 8, der er 
sålydende: 
”Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig 
afstemning efter følgende afstemningsmetode: 
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme 
på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved 
stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige 
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.” 
 
Valg af suppleanter: 
Bente Mikkelsen (modtaget genvalg) 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor 

11. Eventuelt 

Lisbeth Snede har ønsket følgende emner optaget til drøftelse under ”eventuelt” på 
generalforsamlingen: 

- 9 huller medlemskab på Himmelbjergbanen. 
- 9 hullers pris på flexmedlemskab. 
- 9 hullers turnering (både på for9 og bag9.  
- Henstilling til af forpagteren af restauranten øger tiltag, som lørdags og søndags brunch.   



- Henstilling til at shoppen evt. går online eller øger åbningstiderne.    
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 23. marts 2021 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. 
Bestyrelsen foreslår Lejf Rattenborg Bøgedag 

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

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
Punktet gentages under den ekstraordinære generalforsamling på grund af Covid19. 

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

årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at overskuddet overføres til næste år. 

5. Valg af bestyrelse. 
Bestyrelsen består af: 
Preben Norup (modtager genvalg) 
Tom U. Jensen (modtager genvalg) 
Annie Jakobsen (modtager genvalg) 
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Norup, Tom U. Jensen og Annie Jakobsen. 
 

Punktet gentages under den ekstraordinære generalforsamling på grund af Covid19. 



 
6. Eventuelt 

Indhold af dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling senere i 2021 når smittefaren 
som følge af Covid19 tillader det: 

1. Valg af dirigent. 

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

3. Genfremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

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

5. Valg af bestyrelse. 

Årsrapport samt dagsorden er fremlagt på klubbens kontor. 
 
På bestyrelsens vegne: Preben Norup, formand 
 
 
 


