
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ekstraordinær Generalforsamling i H. C. Andersen Golfklub 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i H. C. Andersen Golfklub. 
 

Generalforsamlingen afholdes i BOXEN  
Onsdag, den 15. juni 2022 kl. 19.00. 

 

På dagsordenen er følgende punkter: 
 

1. Forelæggelse af budget for 2022 ved klubbens overtagelse af driften af 

golfbanen på forpagtet jord og faciliteter pr. 1. juli 2022. 
 

2. Beslutning om ekstraordinær forhøjelse af kontingent for fuldtids seniorer 
og pensionister på kr. 500 den 1. juli 2022 og 1. januar 2023. Til gengæld 

får hvert medlem 3 greenfeebilletter til brug for spil med venner, gæster 
m.fl. fra andre klubber – gældende i 2022 og 2023.  

Fra 1. juli 2023 nedsættes kontingentet igen til normalniveau. 

 
3. Beslutning om godkendelse af lånoptagelse og eventuel pantsætning 

maksimalt kr. 1.440.000 til køb af det til golfbanen hørende driftsinventar 
og maskiner. 

 

 
Baggrund: 

Finn Gramvad A/S har pr. 1. juli 2022 solgt golfbane med bygninger m.m. til BODA Estate Aps. 
Vi forpagter herefter golfbanen med driftsbygninger (ikke restauration og box) af køber, 

hvorefter vi selv fortsætter driften af golfbaner m.v.  med det i dag værende personale. 

Forpagtningsaftale er underskrevet med klausul, at vi får generalforsamlingsgodkendelse af 
den finansiering der skal på plads for køb af driftsinventar, maskiner, golfvogne m.v. 

 
Driftsinventar, maskiner og golfvogne til driften køber vi af Finn Gramvad A/S, som har tilbudt 

os det hele for 1.440.000 på afbetaling over 4 år uden renter. 
Materiellet er vurderet af uvildig – prisen forekommer rimelig, især henset til, at det er umuligt 

af købe de nødvendige maskiner p.t. Der er op til et års leveringstid. 

 
Vi har forhandlet med Nordfyns Bank om finansiering af et eventuelt kontantkøb af materiellet. 

De så gerne, at medlemmerne engagerede sig i overtagelsen via det nu foreslåede 
kontingentindskud, hvorefter de gerne ville finansiere restbeløbet – om nødvendigt også over 

en lidt længere periode – eventuelt fordelt på lån og kredit, så vi ikke risikerer at skulle betale 

strafrente af indestående samtidig med, at vi betaler rente af et større materiellån. 
 

Det skal bemærkes, at ekstrakontingentet på kr. 1.000,-, som vil give klubben ca. kr. 300.000 
ekstra kapital, ikke er en betingelse for overtagelse af driften, men det vil give et langt bedre 

fundament for klubben og sikkerhed for, at uforudsete udgifter kan afholdes.  
 

Derfor en varm indstilling fra bestyrelsen om at stemme ja til de 2 beslutnings- 

forslag.    
 

Under generalforsamlingen er klubben vært ved en øl/vand. 
Vi håber at se rigtig mange til generalforsamling m.v. 

 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
 


