
 

 

Referat fra Generalforsamling i Kalø Golf 

Club d. 10. december 2014 
 

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 (se bilag 1) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter 

 På valg er: 

o Jeppe Bladt (modtager ikke genvalg) 

o Peder Carlo Babis (modtager genvalg) 

o Hans Christian Langfeldt Mikkelsen (modtager genvalg) 

o Ubesat bestyrelsespost 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 
Ib Ulstrup blev enstemmigt valgt som dirigent for generalforsamlingen. 

Ib Ulstrup takkede, og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt iht. til klubbens vedtægter. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Her er link til formandens fulde beretning: (indsæt link til beretning) 

 

Debat vedr. beretning: 
Peter Grünbaum: Hvor mange af de 88 ikke indmeldte prøvemedlemmer + 500 kr. medlemsskaber 
har meldt sig ind i klubben? 
Klubmanager Martin Riemenschneider (Fremover MR): Vi har været med på DGU kampagnen 
med 500 kr. medlemsskaber for at vise klubben og klubhusbyggeriet frem, og vi håber på at man-
ge af 500 kr. medlemsskaberne melder sig ind i 2015. Over 50% af prøvemedlemmerne har meldt 
sig ind til 2015. 
Formand Michael Møller Larsen (fremover MML): Det er mere interessant og så på klubbens netto 
kontingentindtægter (hvor meget er vores medlemmer værd i kr.), og her har vi haft en nettotilgang 
i kontingent kr. på 190.000 kr. 



 

 

 
Carsten Jensen: Hvor mange juniorer har vi? 
Juniorudvalgs formand Brian Drastrup: 45 juniorer + 9 bambinoer, hvilket er ca. en fordobling ifht. 
sæsonstart. 
 
Villy Eriksen: Budgettal for næste år viser indtægter for 1,25 mio. kr. mere end dette regnskabsår? 
Kasserer H.C. Langfeldt Mikkelsen (Fremover HC): Dette regnskabsår har kun været 9 måneder 
pga. overtagelsesdatoen fra Pro Arks konkurs, og næste regnskabsår er fuldt år på 12 måneder. 
 
Carsten Jensen: Hvilke visioner er der for banen? 
MML: Vi har stadig de ændringsforslag om banearkitekt Line Mortensen har lavet, men i 2014 har 
fokus været på driften af den nuværende bane. Liste med fremtidige baneprojekter ligger på klub-
bens hjemmeside. 
 
Palle Sørensen: Bunkers er ikke af en ok standard, og kunne det ikke være en idé med faderska-
ber for forskellige huller / områder på banen. 
MML: Det er taget til efterretning og vi vil i baneudvalget drøfte, om/hvordan vi kan drage nytte af 
faderskaber. 
 
Jens Svenningsen: Hvor langt er beslutning om placering af ny puttinggreen? Den hører jo til en 
golfbane og klubhus? 
MML: Målætningen er klart en ny puttinggreen ved det nye klubhus. Der mangler forsat en endelig 
afklaring mellem baneejer og bestyrelsen. 
Ib Ulstrup: Hvordan er fordelingen af udgifter til etablering af ny puttinggreen / ny 18. green? 
MML: iht. vores kontrakt lejer vi bane(r), klubhus, driving range, indspilsgreen og puttinggreen. 
 
Peter Frentz: Hvor er klappematchen i den udleverede matchplan? 
Peder Carlo Babis: 4. oktober 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning. 
 
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab 
 
HC: Det har været en stor udfordring at lave budgettet for 2014, da det har været vores første år og 
vi har manglet mange tal fra Pro Ark. Vi har gjort vores bedste og faktisk været rimelig præcise 
med undtagelse af få punkter som fx. brændstof. 
 
Peter Frentz: Ejendomsskatten på 260.000 kr. - hvorfor skal vi betale, når det ikke er os som ejer 
jorden? 
HC: Det står i vores kontrakt med baneejeren Par4 Aps. 
 
Willy Eriksen: Findes der ikke sammenlignelige klubber, som er fritaget for ejendomsskat som vi 
kan henvise til? 
HC: Vi har snakket med DGU og de klubber der er fritaget har et andet setup hvor de enten selv 
ejer banen eller lejer jorden af nogen som ikke vil have tjene på jorden (fx. kommuner). 
 
Erik Jensen: I regnskabet har vi et tilgodehavende fra medlemmer på 87 tkr.? 
HC: De er indbetalt efter regnskabsafslutning. 
 
Carsten Jensen: Er salg af træningstimer på 42 tkr. ikke meget lidt? 
HC: Vi har haft en pro på fuldtid siden 1./3., og hans træningstimer til begyndere og de forskellige 
udvalg er ikke indtægtsført som salg af træningtimer, for så skal de også udgiftsføres på de for-
skellige udvalg, og det kræver en del registrering og administration. 
 



 

 

Peter Frentz: hvad hjælper proen sportsudvalget med? 
HC: proen hjælper med træning, som han altid har gjort. 
 
Erik Jensen: Hvis proen og alle andre ansatte skal til at registrere alt hvad de laver, så ender det 
op i bureaukrati, og vi ender med at skulle ansætte én mere til at kontrollere det. Lad os nu stole 
på at bestyrelsen ansætter de rigtige folk, som kan arbejde selvstændigt ud fra givne retningslinjer. 
 
Det reviderede regnskab blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Godkendelse af budget og medlemskontingenter 
Betina Damm: Er der ingen afskrivninger på maskinparken? 
HC: Vi ejer ikke maskinerne, men de er lejet så derfor kan vi ikke afskrive på dem. 
 
Erik Jensen: Der står 0 kr. ud for ny café? 
HC: Den kommende forpagter er endnu ikke på plads, så eventuelle forpagtningsindtægter og ud-
gifter i forbindelse med café er endnu ikke på plads. Men et 0 er til den forsigtige side. 
 
Ib Ulstrup: Kontingentindtægterne er vigtige, så derfor synes jeg vi skal starte med prisbladet. 
 
Carsten Jensen: Hvordan kan et flex/pay&play medlem få et DGU kort? 
MML: For at blive flex/pay&play medlem er det en forudsætning at man er eksisterende DGU med-
lem, så man har DGU kortet i forvejen. 
 
Der blev afholdt afstemning om budget og forslag til kontingenter på de enkelte medlemskategori-
er. 
 
Budget og forslag til kontingenter på de enkelte medlemskategorier blev enstemmigt god-
kendt. 
 
5. Indkomne forslag 
Forslag fra Peter Frentz: 
Der ydes samme eller intet tilskud, direkte eller indirekte til alle klubber i klubben. Det være 
sig mandagsklubben, tirsdagsdamer, torsdagsherrer og eliteklubben. Og selvfølgelig andre 
klubber i klubben vi har. 
 
Peter Frentz begrundede sit forslag med at alle skal betale for træningstimer v. proen. 
 
Betina Damm: Se på regnskabet på fx. juniorer. Skal de selv betale for træning, så har vi ingen 
juniorspillere i Kalø og så flytter deres forældre også klub. 
 
Jeppe Bladt: Det samme med sportsudvalget. Dem der gerne vil dyrke golf som sport, og repræ-
sentere Kalø i golf Danmark skal have mulighed for at forbedre sig. Vi risikerer at miste endnu flere 
spillere og kontingentindtægter, hvis ikke vi støtter sporten i Kalø. Jeg skiftede fx. til Kalø fordi der 
var en sportsafdeling her, og nu har jeg været medlem i ca. 8 år, hvilket er over 50.000 kr. i kontin-
gentindtægter. 
 
Jan Lykke: Et prøvemedlemsskab er inkl. 5 træningstimer ved proen.  
Hvis prøvemedlemmer selv skal betale for de 5 timer, så vil vores prøvemedlemsskab blive alt for 
dyrt. 
 
MML: Der er ingen udvalg som er lukket, så hvis man har lyst til fx. at være en del af sportsudval-
get har alle jo muligheden for det. Det samme med vores klubtræninger. 
 



 

 

Flemming Adamsen: For at have udvikling i klubben er man nødt til at have en sportsafdeling, som 
juniorer og nye medlemmer kan stræbe efter. 
 
Elisa Pleidrup: Jeg synes det er vigtigt med en elite, og jeg synes ikke at alle klubber i klubben skal 
have gratis træning. Derudover er klubber i klubber svært at definere. 
 
Palle Sørensen: Vi skal arbejde sammen i hele klubben. fx. skal det ikke være sportsudvalget som 
står for opsamling af rangebolde i hegnet - det skal alle være med til. Det vil også styrke sammen-
holdet at vi alle hjælper hinanden. 
 
P.H. Sørensen: Det er vigtigt vi skaber et miljø i Kalø, som vil tiltrække unge mennesker der bræn-
der for deres sport. 
 
Thøger: Der er vigtigt for juniorer at de har elitespillere de kan se op til. Det giver dem blod på tan-
den til at gøre endnu mere ved deres golfspil. 
 
Mogens Boelskifte: Kan vi ikke få en infoskærm i det nye klubhus, hvor fx. eliten bliver synliggjort? 
 
Peter Frentz: jeg vil trække mit forslag, imod at bestyrelsen og klub diskuterer hvad vi vil med eli-
ten. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Jeppe Bladt modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Henrik Grønvald Nielsen. 
 
Max Brüner: Jeg ser gerne en kvinde i bestyrelsen. 
 
Elisa Pleidrup opstiller på opfordring. 
 
Henrik Grønvald Nielsen og Elisa Pleidrup bliver valgt ind i bestyrelsen. 
 
7. Valg af revisor 
Flemming Adamsen bliver genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Vi er nu på 669 medlemmer pr. 1./1. 2015 
 
Palle Sørensen: Jeg har sendt et forslag til bestyrelsen om faderskab af huller. Jeg har ikke hørt 
mere til det? 
Peder Babis: det har ikke været prioriteret i 2014, men det ligger stadig i bunken og kan godt blive 
aktuelt. 
 
Jens Svenningsen: Der er mange gode ting ved banen, men jeg ser gerne fremrykning af tiltag på 
banen. 
 
Formand Michael Møller Larsen afsluttede med at vise de nyeste billeder af klubhuset, byde vel-
kommen til nye medlemmer og takkede for hjælpen til dirigent Ib Ulstrup, revisor Flemming Adam-
sen og afgående bestyrelsesmedlem Jeppe Bladt. 


