
Referat af ordinær generalforsamling i Kalø Golf Club d.9. juni 2021. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed det forgangne 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. 

På valg er: 

Jørgen Elkjær-Nielsen        (modtager genvalg) 

Per Lauesen                         (modtager genvalg) 

Jens Spliid                            (modtager genvalg) 

Per Plejdrup                        (modtager genvalg) 

7. Valg af 2 suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

 

Formand Inger Sørensen bød velkommen og foreslog Ib Ulstrup som dirigent. 

 

1.Valg af dirigent: 

Ib Ulstrup blev valgt ved akklamation. Generalforsamlingen blev erklæret rettidigt indkaldt 

og regnskab og budget rettidigt offentliggjort i forhold til coronarestriktionerne. 

 

2.Beretning om klubbens virksomhed: 

Inger Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning om sæsonen 2020. Der var ingen 

kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som blev godkendt ved akklamation. 

Beretningen er sammen med dette referat som Bilag 1. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab: 

Foreningens kasserer Per Plejdrup gennemgik regnskabet og fremhævede, at klubben kom 

ud af 2020 med et overskud på godt 600.000 kr. Ved udgangen af 2021 vil egenkapitalen 

være i plus. 

  

 

4.Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt 

på de enkelte medlemskategorier: 

Per Plejdrup gennemgik budgettet for 2021, hvor der budgetteres med et overskud på 

196.000 kr. Det skyldes især en stigning i medlemskontingenter. 



Prisbladet er uændret. 

 

Herefter debat om budgettet: 

Dorrit Ladegård Andersen: Greenfee er billigt ift. andre klubber. 

Martin: Vi er i gang med et forsøg, hvor vi finder ud af, hvordan statistikken med 

prisvariation hen over dagen ser ud. 

Budget og prisblad blev vedtaget ved akklamation. 

 

 

5. Indkomne forslag: 

Ingen. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Jørgen Elkjær-Nielsen        (modtager genvalg) 

Per Lauesen                         (modtager genvalg) 

Jens Spliid                            (modtager genvalg) 

Per Plejdrup                        (modtager genvalg) 

 

Der var ikke flere forslag, så genvalg til alle ved akklamation. 

 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Regina Braun og Flemming Johansen blev foreslået og valgt ved akklamation. 

8. Valg af revisor: 

Flemming Adamsen blev genvalgt ved akklamation. 

 

9. Eventuelt: 

Lissie Madsen: Der er problemer med at ringe til cafeen fra hul 17. Tlf. bliver ikke taget. 

(Der findes en løsning) 

Dorrit Ladegård Andersen: Forslag om at klippe lidt fairway foran green på hul 18, så 

bolden får lidt rul, når man ikke kan slå helt derop. 

Kirsten Ovesen: Dejligt at 49-teestederne bliver forlænget! 

Peter Grünbaum: Efterlyste referat fra udvalgene. (Det kommer med næste år) 

Inger Sørensen takkede Hans Jørgen Ovesen for hans store arbejde i bestyrelsen. Der var 

også tak til Ib Ulstrup og Flemming Adamsen. 

Til slut takkede formanden for god ro og orden blandt de ca. 20 fremmødte! 



   
                                  Årsberetning 2020

    Året 2020 kan sammenfattes i et enkelt ord Corona 
    Trods corona har vi haft et fint år, medlemstallet er steget fra 653 til 733 1. januar 2021, hvilket 
    naturligvis kan ses på økonomien. Det gør, at vi har kunnet tage fat på nogle af de hængepartier, 
    der ligger og venter.
    Der er leaset 3 nye maskiner til banen, og solgt gamle maskiner for ca 220.000 kr.
    De frivillige har igen i år gjort en kæmpe indsats – tak for det- Der er fældet træer, lavet flis, og   
bygget en flot dæmning ved hul 8. Esben Poulsen har givet bøgetræer, så vi nu har en flot alle´ 
langs indkørslen. Edith Eskildsen har givet nogle flotte malerier, og salget af dem går efter hendes 
ønske til en middag for de frivillige
Efter ansøgninger til forskellige fonde er det lykkedes at få ca 90.000 kr. til bl.a. ny boldmaskine og 
bags til udlån til nybegyndere.
Takket være jeres gavebreve har vi fået 61.000 kr. tilbage i moms
Inden corona nedlukningen d. 8/3 havde vi 2 aftener med rejseforedrag, klimakrise, og ølsmagning 
med stor tilslutning, og flere var planlagt, men måtte udskydes pga nedlukningen
I cafeen har det været svært, alle selskaber er blevet aflyst, men Andreas har med take away dog 
formået at lave lidt omsætning.
Alt i alt et år med udfordringer, men trods det et godt år for klubben, hvor også vore sponsorer har 
støttet os tak for det.
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