
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen HIO d. 14.04.2017 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslog Mikael Møller Pedersen som blev enstemmigt valgt. 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. vedtægterne og 
generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.  

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
Grundet udfordringer med stemmen hos formand Torben Bech, aflagde Henrik Damsgaard 
beretning på vegne af bestyrelsen. 
Beretningen er vedhæftet. 

3. Aflæggelse af regnskab v/ Jens Sørensen 
Regnskabet er udsendt til alle husejere inden generalforsamlingen. 
Årets overskud blev på tkr. 159, hvilket er tilfredsstillende. 
Egenkapital tkr. 634 er ligeledes tilfredsstillende, da man ønsker konsolidering 

Spørgsmål til regnskabet: 
Hus 248, Strøyberg: Tab på debitorer – er der sanktionsmuligheder? Kan der gøres udlæg i 
huset? 
Bestyrelsen foretager de nødvendige foranstaltninger for at inddrive udestående herunder også 
inkasso via advokat. Forinden brug af advokatomkostninger laves en simpel vurdering om der 
overhovedet er midler at komme efter. 

Spm. til note 1: Udtryk for værdien af Garia Old Course. Lejeaftalen med centeret løber til 2099. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

4. Rettidigt indkomne forslag  
ingen 

5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent v/ Jens Sørensen 
Budgettet er vedhæftet. 
Der lægges op til uændret kontingent kr. 7000,- pr. husstand 

Spørgsmål/bemærkninger til budgettet: 

Hus 102, Jens Wodstrup: ønske om gennemgang af belysningen i området og ønske om brug af 
kontingentet hertil. Der mangler lys i flere af lamperne.  
Bestyrelsen anerkendte problemet og påtager sig opgaven at gøre noget ved det. 

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen  
Torben Bech er som det eneste bestyrelsesmedlem på valg og ønsker genvalg.  
Torben blev enstemmigt genvalgt. 

7. Valg af revisor  
Rene Durafour er på valg og ønsker genvalg. 



Rene blev enstemmigt genvalgt. 

8. Evt.  
Orientering fra HGSR:  
Ninna Stæhr, som blev ansat som hotelchef i august 2016, orienterede om nye tiltag, 
arbejdsprocesser mv: 
Hele vinteren har der været fokus på interne arbejdsprocesser. Der er ansat ny bogholder, som 
skal varetage husejernes interesser. Alle henvendelser skal ske til hende på mail 
husejer@himmerlandgolf.dk 
Restaurant/bespisning: Der er lyttet til ønsker fra husejere, golfere m.fl. i forhold til spisekort, 
priser mv. 
Brasseriet: her tilbydes frokostkort og aftenkort med enkle, klassiske retter til fornuftige priser. 
Restaurant P.O.L.O tilbyder bl.a. 3-retters menu og mere udsøgte retter. 
Købmanden er genåbnet. Holder åben hele sommeren i weekender og åbent hele ugen i juli. 
Pizza kan fortsat købes (har været en stor succes) – ovnen er dog flyttet til køkkenet. 

Ninna udtrykte stor tilfredshed med personalet, men henstiller dog til forståelse for 
indkøringsperioder og travle perioder. 

Tarteletterne efter dagens grundejermatch var i øvrigt sponseret af centeret – stor tak for det! 

Thomas Nielsen orienterede om golfen: Ny pro på rangen er Mads Sørensen. Mads er en gammel 
kending i Himmerland – han er en dygtig træner og er med til at bevare niveauet i klubben. 
Grønne områder: Der er – heldigvis - mange mennesker på banerne, og det slider. Garia Old 
Course er slidt, men i stedet for lappeløsninger er man i gang med udarbejdelse af en 
helhedsplan over de næste 5-10 år for en samlet forbedring af banen.  
Der kommer nye skilte til tee-stederne på Garia Old Course. De er i produktion og er på vej.  

Diskussionsoplæg vedr. omsætning af huse v/ bestyrelsen: 

Det er vores alles ansvar at gøre Himmerland attraktiv for nye husejer – det kan vi ikke forvente 
at ejendomsmæglerne klarer for os. Derfor har bestyrelsen lavet et diskussionsoplæg til at 
fremme salget af golfhuse i Himmerland.  

Vi skal alle fortælle om stedet og det unikke ved at være husejer i Himmerland – vi skal vise 
værdien af husene, sammenholdet og ånden i Himmerland. Vi skal i fællesskab finde de nye 
husejere, som vi ønsker, skal være en del af fællesskabet i Himmerland. Det er til gavn for os 
alle.  

Vi skal formidle de bløde værdier, vi er alle ambassadører og der skal lægges vægt på ALLE 
faciliteter og ikke kun golf. 

Claus Thomsen, hus 271 og ny husejer, har lavet analyse og oplæg til tiltag (vedhæftet).  

Bliver vi ved at gøre det samme, får vi det samme. Vi skal tænke ud af boksen og gøre noget nyt. 
Vi skal tiltrække morgendagens husejere. Gør vi ikke noget nu, får vi en langt værre situation.  
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Det er ikke løsningen blot at sænke priserne. Prisen er ikke en udfordring for de rigtige købere, 
men de rigtige købere kommer ikke, hvis vi ikke gør dem opmærksom på værdierne ved at være 
husejer i Himmerland. 

Forslag til markedsføring: Hjemmesiden opgraderes og gøres mere aktiv, facebook (lukket 
facebook bevares, ny åben facebook oprettes), online annoncering, evt. udfærdigelse af trykt 
materiale som kan ligge i huset. 

Budget for markedsføring og øvrige tiltag tkr. 150 pr. år (= 500,- pr. husstand). Beløbet er 
indeholdt i eksisterende kontingent. 

Bestyrelsen har brug for hjælp og kompetencer til arbejdet. Bestyrelsen vil nedsætte underudvalg 
som skal arbejde med forskellige ideer og tiltag. Har du lyst til at deltage i arbejdet, må du gerne 
give dig til kende overfor bestyrelsen. 

Bemærkninger til oplægget: 

Torben Haglund, hus 92: Mener ikke, det er husejernes/grundejernes opgave og økonomiske 
ansvar at fremme salget – det er Steven og Golfhuse Himmerland’s opgave. Det er en forretning, 
som har indtjening på salget. 

Henrik Damsgaard påpegede at mæglers primære opgave er at finde det ”krydspunkt” hvor køber 
og sælger kan mødes. Vi kan ikke forvente at de investerer betydelige midler i en 
imagekampagne. Det er os husejere der for alvor høster gevinsten af et øget salg og at 
prisudviklingen er rigtig, så må vi også forvente at skulle bidrage.  

Preben Aaen, 100: Mener det er helt naturligt, at der sker et generationsskifte. Mange husejere 
har været med helt fra start. Ønsker mulighed for gratis green fee til potentielle købere.  

Henrik Damsgaard gjorde opmærksom på, at Golfhuse Himmerland gerne sørger for en runde 
golf til interesserede købere. Det er blot at invitere potentielle husejere op til Himmerland (kunne 
evt. bidrage med et ophold i eget hus) og så sætte dem i forbindelse med Golfhuse Himmerland, 
så viser de alle stedet herligheder frem. Det gælder også hvis du ikke har dit hus til salg, men 
blot ønsker at bidrage til at åbne øjnene hos nye gode husejeremner. 

Hvem skal lave opfølgningsarbejdet? Underudvalg, ambassadørkorps. Der skal tænkes kreativt. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette sammen med underudvalgene  

Ingrid Bayer, hus 46: Juniorgolfskoler foresås genoplivet. Det kan trække juniornes forældre og 
bedsteforældre med.  

Thomas ”you know” understregede at de var klar til også at bidrage med initiativer, hvis der er 
interesse for det.   

Herefter var der afstemning, om bestyrelsen må arbejde videre med oplægget. 
Der var flertal for, at bestyrelsen må arbejde videre. 

Øvrigt under evt: 

Strøyberg, hus 249: You See, kan man undgå helt at lave aftale med You See? Ja, det kan man. 



Køkkenaffald – kan det afleveres her? Ja, i de opstillede stationer, men storskrald skal på 
genbrugspladsen 

Østergaard, hus 46: kan man stille sit TV-abonnement i bero i lighed med internettet? Ja, mod 
gebyr. 

Karen Margrethe, hus 286: Må man have hunden med på banen? Dette er principielt et emne for 
golfklubben, som administrerer banen.   
Må hunden løbe løs på banen om aftenen? Nej. Det er dog observeret flere gange, og bestyrelsen 
understregede, at det ikke er tilladt. 

Torben Haglund, hus 92: Der er en del problemer med lamperne på stierne. En er bl.a. helt 
nedlagt. Kan de sikres – fx med brøndringe? Bestyrelsen: ikke tilhænger af brøndringe – måske 
skal der findes andre løsninger. Alle opfordres til at holde øje med evt. hærværk og påkørsler. 

Susanne, hus 63: Takkede bestyrelsen for det meget store stykke arbejde, de udfører. 
Stillede samtidig spørgsmålet om, hvor langt regeringen er med lempelser i forhold til, at 
udlændinge må ejer sommerhuse i Danmark. Det kan have betydning for vores område. 

Til slut en opfordring til alle fra Torben Haglund: Send gerne kontaktoplysninger til opdatering af 
husejeroversigten på torben@haglund-agentur.dk Torben er webmaster og sørger for opdatering 
af bl.a. husejeroversigten. Oplysningerne bruges alene på hjemmesiden til gavn for alle husejere. 
Torben opfordrer samtidig til brug facebooksiden for informationer.  

Generalforsamlingen er herefter slut og dirigenten takkede for god ro og orden ☺  

Ref.: Helle Damsgaard 241. 
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