
Til aksjonærene i Miklagard Golf AS 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS 

Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 16. mars 2023 kl. 19.30 på Lily Hotel, 

Miklagard For generalforsamlingen har styret fastsatt slik forslag til 

Dagsorden 

1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av dirigent og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2022 med forslag om anvendelse av årsresultat
5. Godkjennelse av budsjett for 2023
6. Fastsettelse av honorar til revisor.
7. Fastsettelse av honorar til selskapets styre
8. Valg av nytt styre i Miklagard Golf AS

***** 

Innkallingen er sendt til alle aksjonærer med kjent e-post adresse. Selskapets årsregnskap for 
2022 inklusive revisjonsberetning og styrets årsberetning, samt styrets forslag til vedtak 
under sak 5, 6, 7 samt valgkomiteens innstilling til sak 8 på dagsorden med begrunnelse, vil 
være tilgjengelig for aksjonærene 1 uke før generalforsamlingen på www.miklagardgolf.no . 

Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til 
selskapet innen 1. mars 2023.  

Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til årsmøtet i Miklagard Golfklubb, som vil bli 
avholdt på samme sted og starter klokken 18.00 

Kløfta, den 10. februar 2023 

Med vennlig hilsen 
for MIKLAGARD GOLF AS 

Marianne Bjarstad 
styrets leder 

http://www.miklagardgolf.no/


RETURNERES TIL:  Navn og adresse på den som møter 

marianne@miklagardgolf.no (vennligst bruk blokkbokstaver) 

Miklagard Golf AS 

Att: Marianne Bjarstad__________ ................................................................ 

................................................................ 

Postnr:  Poststed: 

MELDING OM DELTAGELSE 

på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, 

den 16. mars 2023 kl. 19.30 på Lily Hotel, Miklagard 

Jeg eier   ..................................................... aksjer 

Jeg er fullmektig for   ...................................................... aksjer 

Jeg er lovlig stedfortreder for (styremedlem, verge for mindreårige, m.v.) 

Navn: ................................................... aksjer: ................................. 

Navn: ................................................... aksjer: ................................. 

............................... .................. ......................................................... 

Sted Dato Underskrift av den som møter på 

generalforsamling 

FULLMAKT 

Som eier av ............................ aksjer i Miklagard Golf AS, gir jeg herved: 

 ............................................................ 

 styrets leder 

............................................................ 

fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, den 16. mars 

2023, kl. 19.30 og til å avgi stemme for mine aksjer. 

............................... .................. ......................................................... 

         Sted                       Dato Fullmaktsgivers/aksjeeiers underskrift 

Fullmaktsgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver): 

........................................................................................................................ 


