
Referat af ordinær Generalforsamling i Kalø Golf Club 2. september 2020. 
  
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:  
Inger Sørensen (modtager genvalg) 
Lars Nielsen (modtager genvalg) 
Lene Schaal (modtager genvalg)  

7. Valg af 2 suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 
  
Formand Inger Sørensen bød velkommen til en fyldt sal og efter at have mindet 3 afdøde 
medlemmer med et minuts stilhed foreslog Inger Ib Ulstrup som dirigent. 
  
1. Valg af dirigent:  
Ib Ulstrup blev valgt ved akklamation. 
Generalforsamlingen blev erklæret rettidigt indkaldt, regnskab og budget rettidigt offentliggjort.  
Dette på trods af den udsatte generalforsamling jf. vedtægterne, som skete pga. de særlige 
Corona-omstændigheder. 
  
2. Beretning om klubbens virksomhed:  
Formand Inger Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning om sæsonen 2019.  
Beretningen er uploaded sammen med dette referat som Bilag 1. 
 
Herefter debat om formandens beretning: 
Villy Møller Nielsen: Foreslog bestyrelsen at kontingent nedsættes til lige under kr. 7.000,- og i 
stedet tage et kontingent for bolde på Driving Range for at matche kontingenter fra andre klubber 
på Djursland. Det ville også indsnævre kontingentforskellen til hverdagsmedlemmer. 
Er der en 3-årsplan undervejs fra Baneudvalget.  
Peter Frentz supplerede med spørgsmål om forslag til planen fra medlemmer. 
Martin Riemenschneider oplyste, at 3-års planen i princippet er besluttet, men mangler 
færdiggørelse med skitser for de foreslåede ændringer. Planen bliver offentliggjort så snart den er 
færdig. Klubbens medlemmer er naturligvis altid velkommen med forslag til forbedringer på 
baneanlægget.  
Formandens beretning blev godkendt ved akklamation. 



  
3. Godkendelse af det reviderede regnskab  
Foreningens kasserer Per Plejdrup gennemgik regnskabet for 2019, som viste et overskud på  
kr. 12.631 mod det budgetterede overskud på kr. 48.000. Det må anses for særdeleles 
tilfredsstillende, da året før viste et underskud på kr. 218.135,-.  
Per fremhævede et enkelt punkt i regnskabet, nemlig det modtage gavebidrag fra medlemmer på i 
alt kr. 31.000,-. Bidraget medfører, at klubben er godkendt til at få en procentvis tilbagebetaling af 
indbetalt moms, og denne tilbagebetaling forventes at ske senere i efteråret. 
Der vil af samme årsag kunne forventes, at medlemmerne igen i år bliver bedt om en gave til 
klubben for at opnå godkendelse til en procentvis tilbagebetaling af indbetalt moms næste år. 
Det detaljerede regnskab kan ses på klubbens hjemmeside. 
Derefter blev kassererens beretning godkendt ved akklamation. 
 
5. Indkomne forslag 
Dirigenten valgte af praktiske årsager at behandle dette pkt. på dagsordenen før budget. 
Johnny E. Nielsen og Peter Frentz havde stillet forslag omen rabat på medlemskab afhængigt af, 
hvor længe man havde været medlem af klubben. Peter Frentz uddybede forslaget. 
Kasserer Per Plejdrup argumenterede på bestyrelsens vegne imod forslaget, som efterfølgende 
blev nedstemt med overvældende flertal. 
  

 
4. Godkendelse af budget og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier   
Forud for behandling af dette punkt redegjorde dirigenten Ib Ulstrup for en fejl på klubbens 
hjemmeside, idet de her offentliggjorte Vedtægter ikke er i overensstemmelse med de vedtægter, 
der blev godkendt ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling i 2018. 
De korrekte og godkendte Vedtægter vil snarest blive indlagt på klubbens hjemmeside. 
 
Kassereren gennemgik derefter budget for 2020. Budgettet blev fastlagt før bestyrelsen kendte 
noget som helst til Corona, og et netop udsendt halvårsregnskab for 2020 bærer præg af dette.  
Halvårsregnskabet viser således et naturligt stort underskud i cafeen, som ikke har kunnet afholde 
de arrangementer, der var budgetteret med. Til gengæld har der været besparelser og tilskud fra 
statens Corona-fond, om har afbødet de helt store økonomiske skader. Derudover har greenfee- 
spillere og sponsortilskud været over forventning – stor tak til alle vores sponsorer. Endvidere 
forventes en del af forårets aflyste arrangementer i cafeen afholdt i løbet af efteråret. 
Alt i alt ser bestyrelsen optimistisk på budgettets samlede resultat for året 2020. 
    
Herefter debat om budgettet: 
Gert Madsen:  Gælder greenfee kr. 150,- for gæst ifølge med fuldtidsmedlem for alle de gange, 
man vil ? 
Martin: ja, det er korrekt. Det giver flere spillere til klubben, og dermed større omsætning både på 
banen og i cafeen. Erfaringen siger umiddelbart, at det er en økonomisk god ordning for klubben. 
Budget og Prisblad blev derefter godkendt ved akklamation. 
 



6. Valg til bestyrelsen:  
På valg til bestyrelsen er:  
Inger Sørensen (modtager genvalg) 
Lars Nielsen (modtager genvalg) 
Lene Schaal (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 Christina Hach Jakobsen og Jens Spliid som suppleanter. 
 
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  
Kirsten Ovesen:  Efterlyste igen bedre teesteder for damerne (ved 49). Det er blevet amodet om 
tidligere.  
Inger Sørensen gav Kirsten ret – det vil blive taget op af baneudvalget. 
 
Kirsten Jensen:  ønskede bedre forhold omkring indspils-green, hvor hun var bange for at ramme 
parkerede biler. 
Martin: der arbejdes med planer om indretning af nyt indspilsområde vest for 2. tee-sted. 
 
Peter Krogh: er i gang med sin 3. sæson i klubben og takkede bestyrelse, Martin og Jan for god 
modtagelse i klubben. 
 
Inger Sørensen   sluttede med en tak og et par flasker til dirigenten Ib Ulstrup og revisor Flemming 

Adamsen og takkede generalforsamlingen for god ro og orden ! 
 
 
Se endvidere uploadet: 
 
Bilag 1: Formandens beretning 
  


