
Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 12. sept. 2018 

 
Den 12. sept. 2018 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling (EOGF) i Rønde 

Idrætscenter, idet en Gruppe af medlemmer havde udtrykt mistillid til den siddende bestyrelse 

i anledning af dens håndtering af shoppens fremtid. 

Der var stor tilstrømning til EOGF idet der mødte 212 medlemmer op, som medbragte i alt 88 

fuldmagter, altså i alt i alt 300 stemmer ud af klubbens i alt 668 stemmeberettigede 

medlemmer. Det må siges at være flot fremmøde. 

Efter Ib Ulstrup var valgt til ordstyrer ved akklamation og havde erklæret EOGF lovligt indkaldt 

fik ”Gruppen” ordet, og Per Plejdrup fremlagde Gruppens argumenter for EOGF og 

efterfølgende fremlagde Inger Sørensen Gruppens strategi og visioner for det fremtidige 

arbejde, hvilke kan ses nederst. 

Herefter fik Bestyrelsens formand Nikolaj Høstmark Petersen ordet og argumenterede for den 

beslutning, som Bestyrelsen havde taget for shoppens fremtid, og derefter kom 

Bestyrelsesmedlem Ole Jacobsen med nogle økonomiske betragtninger for klubbens fremtid. 

Efter en  debat  blev der afholdt afstemning om mistillidsvotum til den siddende bestyrelse. 

Afstemningsresultatet blev 224 stemmer for, 66 stemmer imod, 6 blanke og 4 ikke afleveret. 

Det blev således et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, og man kunne gå videre til 

næste punkt, nemlig valg af 3 bestyrelsesmedlemmer valgt for perioden indtil ordinær 

generalforsamling i 2020. 

Der blev fra Gruppen foreslået Inger Sørensen, Peder Carlo Babis og Lars Nielsen.  

Da der ikke blev foreslået yderligere, blev disse 3 medlemmer valgt ved akklamation.  

Derefter skulle vælges 4 medlemmer for perioden indtil ordinær generalforsamling i 2019, og 

der foreslog Gruppen Per Plejdrup, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Lauesen og Hans Jørgen 

Ovesen.  

Da der ikke blev foreslået yderligere, blev disse 4 medlemmer valgt ved akklamation. 

Det skal fremhæves, at på trods af meningsforskelligheder blev aftenens indlæg og debat 

afholdt med skarpe argumenter, men i en god og sober tone og det er helt klart både den 

gamle og det er den ny Bestyrelses ønske, at alle medlemmer vil arbejde for, at den 

overståede generalforsamling skal bruges positivt til at fremme sammenholdet i klubben og 

klubberne i klubben, og derfor brugte Freddy Larsen, som er frivillig-koordinator lejligheden til 

at opfordre medlemmer til at henvende sig til ham, hvis de har lyst til at hjælpe klubben med 

stort og småt. 

Til slut stor tak til Ib Ulstrup for sædvanlig fast ledelse af EOGF og tak til den afgåede 

Bestyrelse - vi ved de har lagt mange timer og kræfter i klubben og vi tager gerne imod hjælp 

til fortsat ledelse af Kalø Golf Club. 

 

Den ny Bestyrelse:     

                          Inger Sørensen, Peder Carlo Babis, Lars Nielsen 

              Per Plejdrup, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Lauesen, Hans Jørgen Ovesen 

 

 

 

Ny bestyrelses strategi for klubben: 
 
1. Tillid til klubben skal genoprettes 

Processen med ekstraordinær Generalforsamling har sat sine spor hos klubbens 

medlemmer, som naturligt nok er splittet imellem gammel og ny bestyrelse. Det må derfor 

–uanset hvem der bliver valgt til ny bestyrelse – være dennes vigtigste opgave at klinke 

skårene og forsøge at genvinde den gode stemning og det gode sammenhold, som vi føler 

der trods alt har været i klubben og de mange klubber i klubben det seneste års tid.l  



Samtidigt må det ikke forventes, at en ny bestyrelse på den korte tid til næste ordinære 

generalforsamling kan udføre mirakler, men vi har nogle intentioner om hvad vi vil tage fat 

på: 

 

2. Personale 

Der skal udarbejdes langsigtede aftaler med al personale. Nuværende uenighed er opstået 

omkring shoppens ledelse, og det er helt klart vores hensigt at få en aftale i stand med 

Martin og Jan om en forlængelse af deres hidtidige aftale, men på en økonomisk forsvarlig 

måde. Det er vores indtryk, at Martin og Jan med en ny bestyrelse er villig til at strække 

sig langt for at få en sådan aftale på plads. 

Der skal udarbejdes præcise arbejdsbeskrivelser for alle ansatte, så der ikke er tvivl om de 

enkeltes ansvar og opgaver. Arbejdsbeskrivelserne vil blive løbende taget op til 

revurdering, hvis ændrede omstændigheder nødvendiggør dette. 

 

3. Træner 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke været i kontakt med Sander og Sand Sport omkring 

trænerspørgsmålet. Der er ingen tvivl om, at alle er glade og tilfredse med Sanders 

golfundervisning, og vi vil gøre alt for at han kan fortsætte sit arbejde her i klubben.  

 

4. Økonomi 

Vi er meget opmærksomme på, at klubbens økonomi er endog meget stram, og den 

nuværende situation gør det ikke nemmere. Vi har derfor overvejet forskellige muligheder 

for at lette situationen for klubben: 

 

5. Sponsorer 

Det er vort indtryk, at der er endog meget stor opbakning til udskiftning af bestyrelsen fra 

de fleste sponsorer, og vi vil derfor naturligvis prøve at inddrage så mange som muligt i 

vores arbejde, ikke blot i form af kolde kontanter, men lige så meget med praktisk støtte 

til de opgaver, der er eller kommer i klubben og selvfølgelig støtte med gode ideer og 

forslag til hvordan driften kan rationaliseres uden at det går ud over klubbens medlemmer 

og personalets arbejdsglæde. Vi vil således aktivt forbedre samarbejdet med sponsorerne 

til glæde og gavn for begge parter. 

 

6. Frivilligt arbejde 

En del frivillige indstillede deres arbejde som følge af Bestyrelsens planer om shoppens 

fremtid. Alle disse frivillige vil vi naturligvis gerne have til at hjælpe igen – og gerne endnu 

flere. Vi har f.eks. flere bud på medlemmer, der vil foretage lejlighedsvis banekontrol, 

hvilket ikke er sket længe. 

 

7. Ide-kasse 

Vi vil oprette en postkasse/mailbox hvor medlemmer kan komme med ideer/forslag til 

forbedringer, kritik af bestyrelsens arbejde, forslag til forbedringer af klubbens økonomi og 

alt muligt andet ( – blot det ikke koster penge  !! ) 

 

8. Orientering til medlemmer 

Hvis medlemmer skal have mulighed for at komme med fornuftige forslag til Bestyrelsen 

kræver det naturligvis, at medlemmerne ved mere om hvad der foregår i klubben, og 

hvilke tiltag, Bestyrelsen har planer om. Det er derfor Bestyrelsens hensigt at udsende en 

mail til medlemmerne mindst en gang om måneden for mere detaljeret at fortælle om løst 

og fast i klubben. Der vil naturligvis være oplysninger om personaleforhold, kontrakter 

o.lign. som ikke kan offentliggøres, men derudover er det Bestyrelsens hensigt at være så 

åbne som muligt overfor medlemmerne. 



 

9. Restaurant/klubhus 

Vi vil forsøge at forbedre udnyttelsen af klubhuset øge restaurantens effektive anvendelse. 

Dette kan f.eks. ske ved at synliggøre restaurantens eksistens med skiltning ved 

landevejen – som jo nok vil kræve godkendelse fra Syddjurs kommune – samt andre tiltag 

i form af målrettet reklame for restauranten hos turistbureauer, plejehjem på søndagstur 

eller hvad man nu kan finde på – her en god mulighed for input fra medlemmerne. 

Endvidere kunne klubhuset eventuelt anvendes til alternative formål om vinteren, f.eks. 

kursusvirksomhed, skakklub, kortklub, foredrag osv. For at skabe lidt liv og omsætning 

også i vintermånederne. 

 

10. Reklame 

På sigt vil vi arbejde med at få udarbejdet noget reklamemateriale for klubben og dens 

restaurant. Vi har kontakt til en sponsor som har tilbudt at lave en overflyvning af banerne 

med drone, så der kan optages en film af hvert enkelt hul – med indlagte udsigtsbilleder af 

vores fantastiske udsigt over Kaløvig. Med lidt efterfølgende bearbejdelse af reklame-

bureau håber vi at kunne få en god film til at lægge på vores hjemmeside.  

Vi håber endvidere at kunne udarbejde en folder med nogle flotte fotos af vores klubhus 

og baner. Folderen skal anvendes til at promovere klub og restaurant som nævnt ovenfor. 

 

11. Maskinpark/baneanlæg 

Der er ingen tvivl om, at vi har en meget slidt maskinpark til rådighed og at Max hver dag 

beder en stille bøn om at alt stadig fungerer.   Det er vores håb, at klubbens medlemmer 

og især sponsorer vil hjælpe med gode ideer til løsning af problemet efterhånden som de 

opstår. Der er i øjeblikket pumper, der trænger til fornyelse, og der har vi allerede haft en 

masse forslag på bordet til fornyelse af disse til en forhåbentlig rimelig pris.  

Baneanlægget - har trods den tørre sommer – en rimelig høj standard – greenkeeperne 

gør et godt arbejde. Vi kan ikke forvente at udføre de store forbedringer på anlægget så 

længe klubben kører med et stramt budget. 

 

12. Elitespillere/ungdomsspillere 

Vi forventer og håber at elitespillere, ungdomsspillere, frivillige trænere og ungdomsudvalg 

vil fortsætte deres store og gode arbejde til glæde for spillerne og forhåbentligt dem selv 

uafhængigt af den turbulens, der har været i klubben som følge af forskellig opfattelse af 

klubbens drift. 

 

13. Klubber i klubben 

Der har i seneste års tid været et bedre og bedre sammenhold inden for de forskellige 

”Klubber i Klubben”, og vi vil gerne styrke den positive ånd med udnævnelse af en frivillig 

kontaktperson, der er villig til at gennemføre fælles arrangementer eller på anden måde 

koordinere fællesskabet ”klubberne” indbyrdes.   


