
Referat fra generalforsamling d. 21/2 2017 i Kalø Golf Club 
 
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 og eventuelle suppleanter 
7. Valg af revisor  
8. Eventuelt  

 

1. Valg af dirigent  

Ib Ulstrup valgt til dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  

Beretning informeret af formand, Michael Møller Larsen. Hele beretningen er 
arkiveret i separat fil på hjemmesiden. 

Spørgsmål og forslag fra forsamlingen: 
- Peter Frentz: Medlemsundersøgelse, hvad er der blevet af denne? - Den er 
blevet brugt til internt brug i bestyrelsen. Offentliggøres for medlemmerne efter 
ønske snarest. 
- Ib Pejkjær: Lavt og manglende informationsniveau i forbindelse med 
bestyrelsesmøder mm. – Bestyrelsen lover opstramning på referater, samt en 
udmelding, hvis møde ikke afholdes som planlagt. 
- Karsten Ulrik Jensen: Ris og ros platform forespørges ála det gamle 
debatforum. – I dag benyttes facebook, hvilket desværre ikke er for alle og er et 
lukket forum. Bestyrelsen vil kigge på muligheder for at lave et forum for 
klubbens medlemmer med evt. Login, men det er forholdsvis omkostningstungt. 
Mogens Boelskifte: Forslag til halvårsregnskab laves og offentliggøres. – 
Bestyrelsen har allerede besluttet at følge økonomien endnu mere nøje inklusiv 
optælling af varelager i shop og café på måneds-/kvartalsbasis. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab  

Gennemgang af regnskab foretaget af kasser, Hans Christian Langfeldt 
Mikkelsen for forsamlingen. 

Spørgsmål og forslag fra forsamlingen: 
- Kirsten: Forslag om mulighed for lageroptælling og opdeling af poster af 
poster såsom shop og café. – Bestyrelsen gør allerede dette. 
- Peter Frentz: Ønsker forklaring af dobbelt registrering af kontingent/sponsor. – 
Et større beløb var medregnet på både sponsor og kontingent i budget ved en 
fejl, hvilket gav et skævt billede for bestyrelsen indtil fejlen blev opdaget i 2. 



halvår. Mange sponsorer har et kontingent tilknyttet deres sponsoraftale. 
- Peter Frentz: Investeringer på 1 mio? – Er investeret i inventar såsom borde, 
stole, køkkenudstyr mv. 
- Karsten Ulrik Jensen: Virksomhedspant? – Korrekt at Rønde Sparekasse har 
virksomhedspant for kr. 800.000 – Dette giver en lavere rente på vores kredit, 
pga. mindre risiko for banken. 
- Lars Jørgen: Utilfredsstillende regnskab. Undrer sig over at information ikke 
blev udsendt løbende. 
- Børge Møller: Hvornår optog vi yderligere gæld i banken? – Den yderligere 
gæld blev optaget i oktober måned. 
 

Regnskab godkendt af generalforsamlingen – 2 imod. 
 

4. Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, 
fordelt på de enkelte medlemskategorier  

Prisblad: 
Prisblad gennemgået af formand, Michael Møller Larsen. 
Der kan specielt bemærkes at bestyrelsen foreslår en ekstraordinær 
indbetaling for 3 medlemskategorier på kr. 1200 pr. mand., og derved 
ingen kontingentstigning for disse. Forslag om mindre stigning i 
kontingent for mange af de andre medlemskategorier.  
Den ekstraordinære kontingentindbetaling motiveres med at der er behov 
for at styrke klubbens likviditet; fra vi startede som ”ny klub” efter 
Proarks konkurs, har der været investeringer på 1,2 mio i driftsmidler, 
specielt i forbindelse med flytningen til det nye klubhus. Vi startede inden 
disse investeringer med en egenkapital på ca. kr. 300.000,- 

Spørgsmål og forslag fra forsamlingen: 
- Peter Frentz: Forslag om fordeling af bestyrelsens forslag om 
ekstraindbetaling på kr. 600 ligeligt fordelt på alle klubbens medlemmer. 
- Lars Jørgen: Hvordan kan vi have likviditetsudfordringer, når vi kun benytter 
25-30 % af kassekreditten jf. Regnskabet. – Dette skyldes at vi har fået en del 
kontingentindtægter i løbet af december for opkrævningen fra 1. Halvår. I 
november lå vi på max niveau. 
Hans Jørgen: Forslag om lån af medlemmer i stedet, med tilbagebetaling i 
2018, 2019 og 2020. – Har været oppe og vende i bestyrelsen, men er blevet 
fundet for let pga. det kun skubber problemer, men ikke forbedrer 
egenkapitalen, som vi har behov for. – Revisor Flemming Adamsen giver også 
kraftigt udtryk for en absolut nødvendighed at få styrket egenkapitalen, for at 
kunne drive klubben fremover. 
- Erik Sørensen: Forslag på kr. 1500 i engangsindskud som lån 
- Erik Jensen: Forslag på kr. 800 i indskud samt kontingent stigning på kr. 400 
- Poul Erik Krogh Andersen: Forslag om kraftig reducering af 
administrationsomkostninger. 
Susanne: Synes det er en billig klub i forhold til hvad man som medlem får i 
sammenligning med andre steder. Anerkendelse til bestyrelsen, at det var flot at 
de gider at bruge så mange ressourcer på det frivillige arbejde. 



Budget: 
- Gennemgang af budget for 2017 af Hans Christian Langfeldt Mikkelsen: - Se 
separat fil for budget 2017. 
 
Spørgsmål og forslag fra forsamlingen: 
Jens Jørgensen: shopindtægten? Den er baseret på nuværende shop løsning 
Lars Eskildsen: Indtægt på kr. 500.000 mere i caféen med samme vareforbrug. 
Hvordan? – Omsætningen kr. 1.343.000 i regnskabsåret 2015/2016 vedrører 
reelt en 12 måneders periode, idet Assentoft aftalen først startede efter 31/12 
2015. Derfor er merindtægten ikke kr.500.000, men ca. kr. 200.000.  
Ved at klubben selv varetager driften fremover satses på en bedre 
køkkenprocent ved arrangementer og endvidere salgsprisjusteringer i mindre 
omfang. 
Poul Erik Krogh Andersen: Konkret forslag til administration: 
- Nedsættelse af administrationen ved evt. Afskedigelse af Golfmanager, samt 
færre udgifter til pro ved nedsættelse af tid han er i klubben. 
Jørgen Pedersen: Opfordring til forsamling af godkendelse af budget og 
prisblad og krav om bestyrelse finder kr. 150.000 i budgettet i forbedret resultat. 
Peter Frentz: Fald i udgifter til lønninger til banepersonale?: Betyder det ringere 
kvalitet? – Bestyrelsen vil ikke gå på kompromis med ringere kvalitet på bane. 
Karsten Ulrik Jensen: Forslag om forhøjelse af engangsbetaling fra  kr.1200 til 
kr. 2500 og så kører det fremadrettet. 
- Børge Møller: Vil gerne sponsere scorekort i 2017, hvilket giver besparelse i 
budget på ca. Kr. 13.000. – Klapsalve fra salen 
Jette Mortensen: Vi må vise rettidig omhu – Forslag om meget mere markante 
besparelser. 
Mogens Boelskifte: Forslag om forhøjelse af kontingent med kr. 1000, da vi har 
en fantastisk bane, klubhus mv. 
Karsten Ulrik Jensen: Genforhandling af kontrakt med Par 4 ApS? – 
Bestyrelsen har været i dialog med Par 4 ApS, som har ydet os lån ca. kr. 
400.000, som ikke er rentable for dem, men udelukkende pga. velvillighed. 
- Erik Sørensen: Kontingent stigning på kr. 200 pr. medlem. 
- Bente: ”Lad os nu få det her afsluttet, betal nu bare de penge” 

6-7 nye forslag til budget/egenfinansiering fra forsamlingen blev til 1 samlet 
forslag som følger: 
- Tilslutning til bestyrelsens forslag for så vidt angår prisbladet.  
- Nedbringelse af administrationsomkostninger med kr. 600.000 i 2017. 
- Sikkerhed for netto-indtægt/udgift i 0 for træner 
- Lille shop med kun det daglige brug, såsom bolde, handsker, tees mv. 

Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette forslag, og satte sit mandat på højkant for 
godkendelse af deres eget forslag, da de ikke mener at det er muligt at drive 
klubben på det alternative forslag. 

Herefter blev der foretaget afstemning som endte: 
35 for det alternative forslag 
66 for bestyrelsens forslag 

Bestyrelsens forslag blev efterfølgende vedtaget. – 65 stemmer for. 

5. Indkomne forslag  



Dresscode i klubben: 
Bestyrelsens holdning er at vi ikke skal have en decideret dresscode, som kan 
fraholde folk at komme og spille, men at der skal være en acceptabel 
påklædning. Vi er en golfklub for alle. 

Kommentarer fra forsamlingen: 
- Per Poulsen og Thomas: Lad os nu bare spille i almindeligt tøj 

Afstemning for forslaget foretaget: 
8 for, stort flertal imod = Forslag nedstemt. 

 
Fremlæggelse af aftalen imellem klubben og Par 4 ApS: 
Bestyrelsens holdning er at dette ikke skal være offentligt tilgængeligt, men at 
dette ikke er hemmeligt så medlemmer havde mulighed for at komme op og 
læse kontrakten igennem. 
(Dette var der dog ikke nogen der benyttede sig af) 

Herefter blev forslaget tilbagekaldt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter  

På valg er: 
§ Elisa Elkjær Plejdrup (modtager ikke genvalg) 
§ Hans Christian Langfeldt Mikkelsen (modtager ikke genvalg) 
§ Peder Carlo Babis (modtager ikke genvalg) 
§ Henrik Grønvald Nielsen (modtager genvalg)  

Bestyrelsen havde 3 nye forslag til besættelse af de ledige pladser: 
- Per Plejdrup 
- Jesper Christensen 
- Nikolaj Høstmark Pedersen 
 
Ingen forslag fra forsamlingen, hvorfor de tre ovennævnte sammen med Henrik 
Grønvald Nielsen som modtager genvalg, alle blev valgt ind i bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil i nærmeste fremtidig konstituere sig. 

7. Valg af revisor  
 
Flemming Adamsen modtager genvalg  

Ingen forslag for forsamlingen, hvor Flemming blev genvalgt 

8. Eventuelt  
 
Lissie Madsen og Bente Møller opfordrede baneudvalget at ændre dametee på hul 14 
tilbage til oprindelig dametee. Dette tages op i baneudvalget på næste møde 
 
Der blev fra klubbens side givet en gave de udtrædende bestyrelsesmedlemmer, samt 
til Ib Ulstrup for dirigenthvervet og Flemming Adamsen for revisorgerningen. 
 


