
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 17. marts 2022 i 

Kalø Golf Club 
 
 

 
Kalø Golf Club – en klub for alle ! 

 

 
Der var ca. 40 fremmødte 
 
Dagsorden:   
  

1  Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Ib Ulstrup, som blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 

2  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  
Formand Inger Sørensen aflagde beretning om klubbens virksomhed i 2021. Beretningen 
blev taget til efterretning uden kommentarer. Vedhæftet. 

3  Godkendelse af det reviderede regnskab  
Per Plejdrup fremlagde regnskabet. Et spørgsmål fra Kurt Bagge om momsrefusionen er 
afhængig af gavebeløbets størrelse, blev besvaret med et nej, så længe antallet af gaver er 
over 100. Regnskabet blev herefter vedtaget med akklamation. 

4  Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og                 
 medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier 
Godkendt med akklamation.  

5  Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 

6  Valg af bestyrelsesmedlemmer    
 På valg var:  
 Inger Sørensen                      
 Lars Nielsen    
 Lene Schaal  
Alle blev genvalgt uden modkandidater.      
  



7 Valg af 2 suppleanter 
Regina Braun og Flemming Johansen blev valgt for et år mere. 

8 Valg af revisor 
Flemming Adamsen blev valgt for et år mere. 

9 Eventuelt 
Jørgen Stampe ønskede skilte opsat, som kan forhindre at hundeluftere færdes på banen. 
Svar: Der kommer skilte og uddeles flyers til den nye bebyggelse overfor. 
Jytte Starup Larsen mindede om, at generalforsamlingen skulle godkende udnævnelsen af 
Jørgen Krabbe til æresmedlem. Dette skete med akklamation, og Jørgen takkede igen for 
udnævnelsen. Samtidigt tilbød han sin hjælp til rekrutteringsudvalget med henblik på at få 
flere ældre i gang med golfen.  
Mogens Boelskifte foreslog indførelse af klippekort til restauranten f.eks. til en værdi af 
1000 kr., men til en købspris på 8-900 kr. 
Jytte Starup Larsen foreslog hastighedsbegrænsningen på vejen op til klubhuset hævet fra 
de nuværende 15km/t til 25 km/t, da den er svær at overholde. 
Lissie Madsen ønskede caféens åbningstid udvidet til kl. 20.30, så tirsdagsdamerne får 
mulighed for at få varm mad efter runden. Svar: Åbningstiden udvides i højsæsonen til kl. 
21.  
Jørgen ? efterlyste seniortræningen. Svar: Sander kunne meddele, at der var alt for få, der 
benyttede sig af muligheden. Bestyrelsen og Sander tager en snak om det. 
Jan Lykke søger holdkaptajner, der vil gå en runde med nybegyndere på Pay&Play-banen 
nogle onsdag aftener. Henvendelse til Jan i Shoppen eller til jan@kruselykke.dk. 
Inger Sørensen præsenterede den nye kok, Tomaz, og takkede Ib Ulstrup og Flemming 
Adamsen og overrakte dem et par flasker vin. 

 
 

 
 
 Kalø Golf Clubs bestyrelse 
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Bemærk: 

Som I alle ved har Danmark, herunder ”Foreningsdanmark”, grundet Covid 19 kørt på meget lavt 
blus i det seneste år. Da det efter myndighedernes nuværende retningslinjer kan forventes, at 
afholdelse af den ordinære generalforsamling i marts som påtænkt ovenfor og som vedtægterne 
kræver, ikke kan gennemføres, bliver det sandsynligvis nødvendigt at udskyde den ordinære 
generalforsamling på ubestemt tid. 

Så snart bestyrelsen bliver bekendt med de fremtidige retningslinjer omkring det planlagte 
generalforsamlingstidspunkt, vil medlemmerne blive orienteret pr. mail om eventuel udsættelse 
samt – hvis det er muligt - nyt tidspunkt for ordinær generalforsamling. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Efterfølgende til senere brug: 
 
 
 
 
(*)   
Som følge af de ekstraordinære omstændigheder omkring dette års ordinære generalforsamling 
udsendes indkaldelse i ekstra god tid.  
Som følge heraf forlænges perioden for modtagelse af indkomne forslag på trods af bestemmelsen 
i Vedtægternes § 7 stk. 4, da dette ikke findes at stride mod medlemmernes interesser. 
 
Bemærk at forslag, der ønskes medtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest den ( senest 7 dage efter udsendelse af indkaldelse)  …marts 2021 (*) på:                  
generalforsamling@kaloegolf.dk .  
 

Indkomne forslag bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside www.kaloegolf.dk  senest 14 dage 
forud for generalforsamlingens afholdelse. 
 

Som I alle ved har Danmark, herunder ”Foreningsdanmark”, grundet Covid 19 kørt på meget lavt blus i det 
seneste år. Da det efter myndighedernes retningslinjer var udelukket at gennemføre den ordinære 
generalforsamling i marts som påtænkt og som vedtægterne kræver, traf bestyrelsen, efter at have rådført 
sig med foreningens advokat, beslutning om at udskyde den ordinære generalforsamling på ubestemt tid 
og orienterede medlemmerne herom med mail af ……………... marts 2021.  

Det var berettiget og nødvendigt at udskyde generalforsamlingen, men samtidigt var og er det bestyrelsens 
forpligtelse dels at fortsætte arbejdet indtil generalforsamlingen kan afholdes, dels at indkalde til 
generalforsamlingen, så snart det er muligt, lovligt og forsvarligt. 

Som epidemien har udviklet sig og som myndighedernes retningslinjer nu er, er tiden inde. 
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