
Generalforsamling i Kalø Golf Club 14 Marts 2018 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Godkendelse af budget 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 

GF er rettidigt indkaldt, regnskab og budget rettidigt offentliggjort. 

Ændringsforslag fra bestyrelsen er af en karakter hvor det ikke skulle være sendt inden 

generalforsamlingen, og er derfor korrekt fremstillet. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed: 

Formand Michael Larsen fremlægger bestyrelsens beretning om sæsonen 2017. Beretningen er uploaded 

sammen med dette referat. 

Desuden fremlægger Nikolaj Høstmark Petersen organiseringen af bestyrelsens arbejde fremadrettet. 

Organisationens oversigten er uploaded sammen med præsentationen til Generalforsamlingen. 

 

Debat om beretning 

Bengt Andersson: Hvor mange har meldt sig ud? 

Nettotilgang er negativ, medlemssatistikken kan ses i præsentationen fra Generalforsamlingen. 

Villy Eriksen: Martins rolle i foreningsdelen? 



Svar: Martin er klubbens ansigt over for medlemmerne og indgår i arbejdet omkring viderudvikling på 

foreningen sammen med bestyrelsen. 

Jesper Madsen: Hvilke tanker er der for at udbedre kendskabet til golfklubben/caféen? 

Lübker er startet op igen, tilbud blev givet til medlemmer. Open by Night i Rønde og Hornslet. 

Feriemagasiner annoncer. Par 3 banen, skoler og gymnasier. Turistbureauer gør det ikke frivilligt, det er 

dyrt. Samarbejde med Rønde Sparekasse omkring hvervning af medlemmer. 

Torben Holm: Hvorfor ikke et PR udvalg? Alt gratis reklame er god reklame. 

Svar: Meget relevant. Fokus har været på økonomi. 

Flemming Krause: De fleste medlemmer vil gerne vide, hvad der er af indtægter og udgifter, økonomisk 

rapportering. 

Svar: Halvårsregnskab, løbende redegørelse i bestyrelsesreferater. 

Flemming Krause: Bestyrelsen er uansvarlig omkring økonomi 

Per: Der har været lidt flere indtægter end udgifter, så ansvarligehden er tilstede. 

Alex: Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer? 

Svar: Findes på hjemmesiden. Planer om fysisk opslag. 

Steffen Brøndum: Hvem er ansvarlig for sponsor? Jeg har aldrig set dig. 

Svar: Det er noget der arbejdes på i sponsorudvalget, men Jesper har deltaget i flere arrangementer.  

Inge Holm: Xl golf kun et års karensperiode. Risiko for at medlemmer vil skifte klub. 

Svar: Fælles beslutning mellem klubberne i XL. Flertal bestemmer. 

?: Markedsføring af naturen herude 

Ib Pajkjær: Hvis vi skal brande vores klub, så skal forholdene være i orden. Banen er meget våd, bedre 

afdræning. 

Vi kan ikke kontrollere regnmængden. Drænarbejde på bagni, skal vi grave en grøft? 

Knud Erik Frederiksen: Bruger man for mange penge? Sponsoraftaler måske ikke skattemæssigt i orden. 

Svar: Dom i landsskatteretten viser, at alt er i orden. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Gennemgang af Per 

Hans Jensen: medlemsstatistik 

Viser medlemsudvikling 

Bengt Andersson: Hvor stor er udmeldingen? 

Svar: Ca. 40 



Peter Schröder: Hvorfor er der kontingent for 2018 med i 2017 regnskabet? 

Svar: Hører ikke med i driftsregnskab men i passiver. Dette er helt normal regnskabspraksis. 

 

4. Godkendelse af budget og prisblad 

Gennemgang af prisblad, ca. 3 % stigning 

Indmeldelsesgebyr for at forhindre ”sikkerheds” udmeldelser, der kan give forkert budgetgrundlag. 

Gennemgang af budget 2018 

PEKA motiverer sine forslag 

DR bolde: Er der planer for en ny boldmaskine? 

Svar: Hvis dit forslag bliver vedtaget, så skal der en ny boldmaskine til. 

Sammenlignet med andre klubber i området, ligger Kalø højere i kontingent. Derfor ønskes de 300 kr. 

fjernet fra kontingent. 

Forslag om pro udgiftsneutralitet bortfalder, da der foreligger kontrakt, der løber i 2018. 

Indmeldelsesgebyr er en negativ holdning. Man burde snakke med folk i stedet. 

Hensigtserklæring i stedet for decideret forslag til afstemning (pro) 

Dette blev ikke stillet som decideret forslag, så er ikke vedtaget. 

Tilbage er bolde 300 kr. og indmeldelsesgebyr. 

Konsekvensberegning af fjernelse af ”boldgebyr” – 125.000 kr. i minus. 

?: Fjern ”værdibeløb” i prisblad. Nedsæt indmeldelsesgebyr til 1.000 kr. 

Alex: Hvorfor skal udgiften til buggy stige? 

Svar: 65+ skal stadig kun betale 2.000 kr. Dette skal fremgå mere tydeligt af prisblad. 

Knud Erik Frederiksen: Hvorfor skal vi betale så meget til en pro? 

Svar: MML gennemgår faktuelle tal bag trænerfunktionen 

Nettoudgift på 50-100.000 kr. 

Ib Pajkjær: Er der stadig voucher til buggy og greenfee? 

Svar: Ja 

Jane: Lad os få to vouchers, så lægges der også flere penge i Caféen 

Blev ikke stillet som decideret forslag og er derfor ikke vedtaget. 

Diskussion omkring formulering af indmeldelsesgebyr. Tvivl om det gælder for udmeldelser i 2017. 

Flemming Krause: Hvad er forskel på vedligehold og forbedring af banen? 



Svar: Klubben betaler for begge dele. Hvis der er snak om større anlægsarbejde, så er det i dialog med Par4. 

Gert Madsen Par4: Man har lejet et stykke jord, man har fået et klubhus. Der er lavet lejeaftale. Klubben 

har overtaget alle udgifter derefter. Alt andet er velvillighed fra Par4. 

?: Der skal afsættes flere penge i budgettet til vedligehold/forbedring af banen, dræn, så vi ikke skal have 

gummistøvler på. 

Svar: Vi er i gang med at kigge på dræn på bagni. Jorden er meget lerholdig. 

Inge Holm: Vores frustrationer går på, at vi ikke kan se beskærelser på udgifter. 

Erik Møller: Meget følsomt budget 

Torben Holm: Hvorfor er der ikke skåret yderligere i omkostningerne i budgettet? Spar på omkostningerne, 

så vi kan få et forsvarligt budget. 

Svar: Omkostningerne er reduceret med over 500.000 kr. fra 2016 til 2018. 

?: Vi kan spare os ihjel. Lad os nu få fokus på indtægtsiden, flere medlemmer, flere company days. 

?: Fantastisk med gode sponsorer, men er det nødvendigt at tage helt til Tyskland? 

Knud Erik Frederiksen: Man kan afhjælpe dræningsproblemer med en grøft 

Den nemme løsning er at grave en rende, men svært at lave effektiv dræn pga. jordforhold. En grøft kræver 

også vedligehold. 

Elisa Plejdrup: Alle med gode ideer bør melde sig til Freddy. 

 

5. Afstemning af ændringsforslag 

Indmeldelsesgebyr 

Ingen gebyr:    32 stemmer for – 52 imod. 

DKK 1000    Flertal imod. 

Peter Frentz, DR bolde:   Flertal imod. 

PEKA, reduktion i visse medlemskategorier ifm. DR bolde: Flertal imod. 

 

Afstemning om prisblad og budget 

Prisblad:  Flertal for. Godkendt 

Budget:  Flertal for. Godkendt 

 

Afstemning om bestyrelsens forslag 

MML gennemgår forslaget. Efter gennemgang med Ib Ulstrup har bestyrelsen valgt at revidere forslagets 

ordlyd for at undgå misforståelser og tvetydighed. 



Ib: Kan man revidere et forslag? Der er tale om en præcisering, og det er der intet til hinder for 

foreningsretligt. 

Jette: Hvis man er medlem i flere klubber, kan man så miste sin spilleret i anden klub? 

Hans Jensen: Hvad er formålet med at regulere kontingentet, når maskinlejen bortfalder? 

Nuværende lejeudgifter overgår på sigt til leasing af nye maskiner. 

Torben Holm: De 2 % vil jo være hvert år. 

Prisbladet skal stadig godkendes af generalforsamlingen hvert år. 

Ib Pajkjær: Baneleje skal reduceres 

Afstemning: Forslaget vedtaget men da der ikke er nok medlemmer til stede til en vedtægtsændring, 

kræves der ekstraordinær GF. Denne bliver indkald af den nye bestyrelse snarest med minimum 4 uges 

varsel. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Ekstra kandidat: Inger Sørensen. Tidligere selvstændig tandlæge, vil gerne gøre en indsats i golfklubben. 

Skriftlig afstemning 

MML: 71 

BD: 60 

IV: 45 

IS: 75 

Inger Sørensen, Michael Møller Larsen og Brian Drastrup er valgt til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor 

Flemming Adamsen genvalgt 

 

8. Eventuelt 

Man får altid et sødt smil fra Rikke i Caféen. 

Der er en ny herreklub under gruppering. Betyder det flere blokeringer i Golfbox? 

Ca. 45 minutters blokering hver onsdag. 


