
 
 

 
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kalø Golf Club 
 

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 
 

Onsdag d. 17. februar 2016 kl. 19.00 
 

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

1. Valg af dirigent 
2. Stillingtagen til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (bilag 1) 
3. Eventuelt  

 
 
Vedlagte bilag:  
Bilag 1: Bestyrelsens forslag til vedtægtersændringer 
 
 
 
Ugelbølle den 18/1-2016 
	
	
Bestyrelsen for Kalø Golf Club 
	  



 
	
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 1: 

1. 

§ 2 Formål, underpunkt 2.1 så ordlyden ændres til: 
2.1 Klubben, der i henhold til lejekontrakt har brugsret til golfanlæg med bygninger og maskinpark, 
har til formål at drive golfanlægget, herunder:  

• at stille 18-hulsbanen til rådighed for klubbens medlemmer og greenfee spillere med spilleret 
i henhold til vilkår for optagelse som medlem af Dansk Golf Union (DGU), eller tilsvarende 
udenlandske organisationer  

• at stille 9-hulsbanen til vederlagsfri rådighed for klubbens medlemmer og til rådighed for 
greenfee spillere  

• at sikre og udvikle banernes høje kvalitet, således at klubbens medlemmer og greenfee 
spillere kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold  

• at sikre klubhusets og omklædningsfaciliteternes gode og indbydende kvalitet, 
vedligeholdelsesstand og pasning  

• at have mulighed for at drive golfshop og café i klubhuset efter bestyrelsens nærmere 
anvisninger  

• at fremme medlemmernes færdigheder i golfspil og deres sociale samvær i klubben  
• at forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget  
• at udbrede interessen for og kendskabet til golfspillet  

2. 

§13 Regnskab og revision underpunkt 13.1 så ordlyden ændres til: 

13.1 Klubbens regnskabsår er 1/1 - 31/12  

og som en følge af denne ændring ændres: 
§ 7 Generalforsamling, § 7.2 så ordlyden i § 7.2 ændres til: 
§7.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Syddjurs kommune hvert år senest i marts måned 
 
§ 9 Bestyrelsen, § 9.2 så ordlyden I § 9.2 ændres til: 
§ 9.2 Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen, idet 4 medlemmer vælges i ulige år og 3 i 
lige år  

Bestemmelsen i § 4 suppleres med et nyt stykke 3 som følger: 
§ 4.3 Bestyrelsen kan træffe beslutning om opkrævning af en rate forud for den ordinære 
generalforsamling i det pågældende regnskabsår, men højst med et beløb, der udgør halvdelen af 
kontingentet for året forud.   

Den resterende del af det kontingent, der vedtages på den efterfølgende ordinære 
generalforsamling, opkræves iht. bestemmelsen i § 4 stk.2 

(for kommentarer til ovennævnte, se næste side) 



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
KOMMENTARER	TIL	DAGSORDENENS	PKT.	2.:	

Bestyrelsen skal desuden som en konsekvens af en eventuel vedtagelse af bestyrelsens forslag 
oplyse: 

- at indeværende regnskabsår, der blev påbegyndt den 1/10 2015 løber til den 31/12 2016 

- at næste ordinære generalforsamling vil blive afholdt senest i marts måned 2017 

- at de bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt i december 2014 først kommer på valg i 2017 (senest 
marts), og at de bestyrelsesmedlemmer, der bliver valgt den 16/12 2015 først kommer på valg igen i 
2018 (senest marts) 

- at kontingent pr. 1/1 2017 for første halvår af 2017, opkræves som halvdelen af kontingentet for år 
2016. 

	


