
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i Kalø Golf Club 

Kalø Golf Club – en klub for alle ! 

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse 

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 

På adressen: Kalø Golf Club, Dyrhøjgårdsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde 

Med følgende dagsorden: 

1  Valg af dirigent 
2  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3  Godkendelse af det reviderede regnskab 
4  Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og 

 medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier 
5  Indkomne forslag 
6  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 På valg er: 
Jørgen Elkjær-Nielsen (modtager genvalg) 
Per Lauesen   (modtager genvalg) 
Hans Jørgen Ovesen (modtager genvalg) 
Per Plejdrup   (modtager genvalg) 

7 Valg af 2 suppleanter 
8 Valg af revisor 
9 Eventuelt  

Bemærk at forslag, der ønskes medtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 22. februar 2021 på:        generalforsamling@kaloegolf.dk .  



Indkomne forslag bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside www.kaloegolf.dk  senest 14 dage 
forud for generalforsamlingens afholdelse. 

Det af bestyrelsen underskrevne, reviderede regnskab, bestyrelsens forslag til budget, til 
indmeldelsesgebyr og til kontingent for de enkelte medlemskategorier er tidligere lagt på klubbens 
hjemmeside www.kaloegolf.dk  under :        Medlemsinformation/Organisation/Regnskaber. 

 Ugelbølle, den 15. februar 2021 

Kalø Golf Clubs bestyrelse: 

Inger Sørensen  Per Plejdrup,  Hans Jørgen Ovesen 
 Formand  Kasserer  Sekretær 

Lars Nielsen,     Per Lauesen      Jørgen Elkjær-Nielsen     Lene Schaal 

Bemærk: 

Som I alle ved har Danmark, herunder ”Foreningsdanmark”, grundet Covid 19 kørt på meget lavt 
blus i det seneste år. Da det efter myndighedernes nuværende retningslinjer kan forventes, at 
afholdelse af den ordinære generalforsamling i marts som påtænkt ovenfor og som vedtægterne 
kræver, ikke kan gennemføres, bliver det sandsynligvis nødvendigt at udskyde den ordinære 
generalforsamling på ubestemt tid. 

Så snart bestyrelsen bliver bekendt med de fremtidige retningslinjer omkring det planlagte 
generalforsamlingstidspunkt, vil medlemmerne blive orienteret pr. mail om eventuel udsættelse 
samt – hvis det er muligt - nyt tidspunkt for ordinær generalforsamling. 




