
Referat af ordinær Generalforsamling i Kalø Golf Club 28. marts 2019  
  
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 

På valg er:  
Per Plejdrup (modtager genvalg) 
Jørgen Elkjær-Nielsen (modtager genvalg) 
Per Lauesen (modtager genvalg) 
Hans Jørgen Ovesen (modtager genvalg)  

7. Valg af 2 suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 
  
Formand Inger Sørensen bød velkommen til en fyldt sal og foreslog derefter Ib Ulstrup som 
dirigent. 
  
1. Valg af dirigent:  
Ib Ulstrup blev valgt ved akklamation. 
Generalforsamlingen blev erklæret rettidigt indkaldt, regnskab og budget rettidigt offentliggjort.  
Dirigenten henstillede til bestyrelsen, at indkaldelse fremtidigt forsynes med korrekte oplysninger 
jf. Vedtægternes § 8.1 
  
2. Beretning om klubbens virksomhed:  
Formand Inger Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning om sæsonen 2018.  
Beretningen er uploaded sammen med dette referat som Bilag 1. 
Specielt oplyste Inger, at der nu er ansat 2 køkkenassistenter, og bød velkommen til Mette 
Mortensen som bor i Rønde og Kristina Rasmussen som bor i Ebeltoft. Begge blev præsenteret for 
de mødte medlemmer.  
Samtidigt er Mathilde og Rikke fortsat faste vikarer i cafeen når behovet er der. 
  
Formandens beretning godkendt ved akklamation. 
  
3. Godkendelse af det reviderede regnskab  
Foreningens kasserer Per Plejdrup gennemgik – med en vis beklagelse – regnskabet for 2018, som 
viste et underskud på kr. 218.135,-.  
Per fremlagde et skema, der viste klubbens Resultat og budget i hovedtal 2014 – 2019. 



Skemaet er uploaded sammen med dette referat som Bilag 2. 
Det er specielt cafeen, der har givet det største underskud i 2018, så dette er der især focus på at 
rette op på i 2019. Derudover er ejendomsskatten en meget stor post i regnskabet. I perioden 
2014-2019 bliver klubben således belastet med et samlet beløb på kr. 1.712.000,. 
Ejendomsskatten opkræves fordi golfarealerne er privatejede ( af Par 4 Aps ). En klub som f.eks. 
Ebeltoft Golfklub er ejet af klubben selv og slipper derfor for at betale ejendomsskat. 
Af bilag 2 fremgår, at klubben har haft en række år med store underskud, så egenkapitalen nu er 
på kr. -724.000,-.  For at sikre, at klubbens drift kan fortsætte har Rønde Sparekasse givet tilsagn 
om at støtte klubbens fortsatte drift under forudsætning af det udarbejdede budget for 2019 kan 
overholdes. 
 
Spørgsmål fra medlem:  Er underskud fra cafeen incl. Lønninger til cafeens personale ? 
Kassereren bekræftede dette. 
 
Derefter blev kassererens beretning godkendt ved akklamation. 
 
4. Godkendelse af budget og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier  
5. Indkomne forslag 
Punkt 4. og 5. blev behandlet under eet, da der var sammenfald med prisblad og forslaget. 

  
Kassereren gennemgik budget for 2019. Det er et meget stramt budget, og der må ikke gå meget 
galt. Dog er bestyrelsen optimistisk, idet der i cafeen først lige er ansat personale og derfor endnu 
ikke har været lønudgifter de første 3 måneder. Tilsvarende har vi haft besparelser på banedriften, 
idet 2 voksenelever forlod klubben i efteråret 2018 og derfor ikke har belastet budgettet i år. 
Endvidere mener Sander, at hans indtægtspost er sat for lavt, idet han allerede har fået booket 
rigtig mange træningstimer. Budgettet er lagt ud fra den præmis, at antallet af medlemmer pr. 1. 
januar fastholdes, og det ser ud til at være tilfældet på nuværende tidspunkt, så alt i alt forventer 
bestyrelsen på et lille overskud i 2019.  

- Og så håber vi på en mindre varm sommer så folk foretrækker golfbanen fremfor stranden! 
 
Ib Ulstrup: Vil besparelse i banedrift gå ud over banens kvalitet ? 
Per Plejdrup: NEJ – Freddy træder til med en flok frivillige som er klar til at hjælpe til på banen. 
  
Forslaget fra Jan Ryø : 
 

Alle årskort til buggy får samme pris.   
Eller  : 
Der oprettes et 3 årskort, hvis man f.eks. har en skade slidgigt eller lignende,  også 
kan få 65+ årskort. Der er jo bakket og det er ikke godt for et dårligt knæ.     

 
Forslagsstiller Jan Ryø var ikke til stede og kunne derfor ikke præcisere sit forslag. 
 



Der blev dog af Inger Sørensen og Martin gjort rede for, at når/hvis enkelte medlemmer – også 
under 65 år – i en kortere eller længere periode som følge af sygdom, operation eller lignende 
havde brug for buggy – så fik man pr. konduite en aftale med Martin om nedsat pris for buggy. 
Det er derfor ikke noget, bestyrelsen kunne anbefale skulle stå på prisbladet. 
 
Jan Ryø´s forslag blev nedstemt ved håndsoprækning. 
 
På forespørgsel fra et medlem gjorde Ib Ulstrup rede for, at afstemningsproceduren var korrekt. 
 
Ole Bøgelund:  Hvor mange medlemmer er der i Premium PLUS jf. prisbladet ? 
Svar:                  1 på nuværende tidspunkt, men vi arbejder på at få flere. 
 
Forslag fra medlem:      Kontingent for Senior 25+ hæves med kr. 300,- pr. år. 
Formanden: Bestyrelsen kan ikke anbefale kontingentstigning. Vi ligger i forvejen i 

den høje ende og risikerer at miste medlemmer hvis kontingentet 
stiger. 

 
Forslag om kontingentforhøjelse på kr. 300,- blev nedstemt ved håndsoprækning. 
 
Budget og Prisblad blev derefter eenstemmigt godkendt. 
 
   
6. Valg til bestyrelsen:  
 

På valg til bestyrelsen er:  
Per Plejdrup (modtager genvalg) 
Jørgen Elkjær-Nielsen (modtager genvalg) 
Per Lauesen (modtager genvalg) 
Hans Jørgen Ovesen (modtager genvalg)  

 
Der var ikke flere forslag til bestyrelse – genvalg til alle ved akklamation. 
 
 7. Valg af 2 suppleanter 
 
Bestyrelsen har besluttet at anvende muligheden for valg af 2 suppleanter, og medlemmer 
foreslog Thomas Koppel som 1. suppleant og Lene Schal som 2. suppleant. 
 
Der var ikke flere forslag til suppleant – begge valgt ved akklamation. 
 
 
8. Valg af revisor  
 
Klubbens mangeårige faste revisor Flemming Adamsen genvalgt ved akklamation. 



9. Eventuelt  
  
Kurt Bache:   Hvor mange medlemmer er over 65 år ? 
Martin: Ca. 258 medlemmer over 65 år ! 
 
Anders: Et forslag til Cafeen:  Hav en golfbolle klar som medlemmer kan tage med på banen ! 
 
Inger: Opfordrede alle til at komme med ideer til bestyrelsen og sluttede med en tak til Ib 

Ulstrup og generalforsamlingen for god ro og orden ! 
 
 
 
Se endvidere uploadet: 
 
Bilag 1: Formandens beretning 
Bilag 2: Resultat og budget i hovedtal 2014 - 2019 


