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G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

 

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub 

 

TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00 

i 

TUNE MENIGHEDSCENTER,  

Tune Center 17, 4030 Tune 

 

 

Generalforsamlingen, der er åben for klubbens aktive og passive medlemmer, repræsentanter og 

personale fra Greve Golfbane samt pressen, afholdes med følgende: 

 

 

 

D A G S O R D E N 
 

 

1: Generalforsamlingens åbning. 

 

2: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Torben Lindholm. 

 

3: Beretning om klubbens virksomhed i 2012 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – bilag 2.  
    Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til klubben@grevegolfklub.dk 

 

5: Indkomne forslag – bilag 3. 

    Vedtages de stillede forslag til vedtægtsændringer, ændres denne dagsordens pkt. 8  i    

    overensstemmelse hermed. 

   

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

 
    a : Indskud kr. 0 

    b : Jfr. ”Medlemskategorier og kontingenter for 2013”, samt kr. 100,- for passive. 



    c : Specificeret budget forelægges. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

    A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

         Nuværende Tino Petersen,  der indstilles til genvalg. 

         Nuværende Stig Person, der indstilles til genvalg. 

         Nuværende Frede Kruse-Christiansen, der indstilles til genvalg. 

 

    B: Bestyrelsesmedlem for en toårig periode: 

         Nuværende Claus Voglhofer ønsker at fratræde. 

         Bestyrelsen foreslår nyvalg af Inge Larsen. 

                              

    C: Suppleanter for en etårig periode: 

         Nuværende Jørgen Gotfredsen, der indstilles til genvalg. 

         Nuværende Brian Rasmussen er fratrådt i 2012.  

         Bestyrelsen foreslår nyvalg af Frank Adrian. 

 

8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 

    A: Revisor for en etårig periode: 

         Nuværende Poul Erik Rasmussen fratræder på  

         grund af sit medlemskab af økonomiudvalget. 

         Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Kramer. 

 

    A 1: I tilfælde af vedtægtsændringer: 

         Revisor for en toårig periode: 

         Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jesper Gotfredsen.        

          

    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 

         Nuværende Aase Erringsø Larsen, der indstilles til genvalg. 

       

9: Eventuelt. 

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 

Formand 

 

 

Opmærksomheden henledes på: 

 

Vedtægterne § 4 stk. 3: ” Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk 

lovgivning er personligt myndige, med hver en stemme.” 

 

Vedtægterne § 4 stk. 4: ” Hvert medlem har 1 stemme og kan der udover afgive stemme ved 

fuldmagt fra et fraværende medlem.” 

 

Vedtægterne § 4 stk. 5: ” Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af 

vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

(inkl. fuldmagter) stemmer derfor. 



 

 

Bilag 1 
 

Beretning om klubbens virksomhed i foreningsåret 2012. 

 
 

Interesserede kan på klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk mere grundigt følge årets 

arbejde via referaterne fra sidste års 10 bestyrelsesmøder, orienteringsmødet den 7. februar, 

den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober og den ordinære generalforsamlingen 

den 20. marts sidste år. 

I tilslutning til udvalgenes nedenstående beretninger har jeg valgt at fremhæve følgende 

områder: 

 

Foreningsåret startede - som man kan se af referaterne fra møderne i januar og februar - yderst 

positivt, hvilket ikke mindst kom frem ved årets Orienteringsmøde den 7. februar, hvor bane ejerne 

fremlagde både nye og samtidig positive planer for banen og ikke mindst for samarbejdet i det 

kommende sæson.                                                                                                                       2012 

blev dog kun 2 måneder gammel da klubben den 29. februar fik en ordentlig "mavepuster" idet, 

de daværende ejere Greve Golfbane A/S offentliggjorde og udsendte meddelelse om, at de med 

øjeblikkelig virkning lukkede banen efter ordre fra selskabet bag Smørum Golfcenter og Greve 

Golfbane A/S.                                                      

"Gode råd var dyre" - hvad nu?                                                                                 Jeg skal ikke her 

trætte med lange beskrivelser af forløbet, men i samarbejde med jordejer lykkes det - som alle i dag 

ved, og som man kan læse mere om i referaterne fra bestyrelsesmøderne nr. 3, 4 og 5 fra marts april 

måned - på 10 dage at finde sammen med en ny gruppe, der dannede selskabet Ny Greve Golf ApS. 

Søndag den 11. marts gav vi hinanden håndslag på et kommende samarbejde - et samarbejde, der 

siden da har levet op til alles forventninger, og som vi fremtidigt forventer os meget af. 

 

Som man kan se af Økonomiudvalgets beretning nedenfor medførte situationen adskillige restancer 

og misforståelser af indholdet i de gamle ejeres tilbud og da nogle af disse stadig "rører på sig" skal 

jeg understrege: 

- Greve Golfklub har aldrig været lukket eller erklæret konkurs (det var bane ejer). 

- De gamle ejeres melding om, at vi kunne spille på Smørums anlæg, så længe banen i Greve var 

lukket, kunne hver enkelt tage imod, men det krævede, at man havde betalt sit skyldige kontingent 

til Greve Golfklub. 

- Tilbuddet om indmeldelse i Smørum Golfklub fra 1. januar 2013 uden indskud var en relation til 

golfklubben i Smørum og ikke til de tidligere ejere. Også dette krævede, at interesserede havde 

betalt sit kontingent for 2012 til Greve Golfklub.  

- Vore DGU kort og medlemskabet af Greve Golfklub har på intet tidspunkt været påvirket af de 10 

dages lukning, hvorfor alle rettigheder, forsikringer og pligter bestod for det enkelte medlem. Når 

som helst på året kan en golfbane blive nødt til at holde lukket på grund vejrforholdene eller andet - 

derfor. 

- Der er betalt fuldt DGU kontingent for hele 2012 for alle medlemmer. 

- Lukningen var ikke bare et spørgsmål om hvor vi kunne spille. Smørum Golfcenters 

administration blev betalt  af Greve Golfklub via kontraktlig aftale mellem os og de gamle ejere for 

løsningen af vore administrative opgaver (medlems- og økonomidatabaser m.m.). Et forhold, som 

de først fandt belejligt at lade os overtage ultimo maj - indtil da måtte vi, som det fremgår af 



Økonomiudvalgets beretning "famle i blinde" på alle områder - områder der i skrivende stund stadig 

kræver mange ugentlige timers frivilligt arbejde og advokatbistand at rette op på. 

- Som alle ved, og som det fremgår af Økonomiudvalgets beretning, medførte lukningen at et af 

medlemmerne indbetalt kontingent m.m. på næsten kr. 900,000,00 røg lige ned i de gamle ejeres 

(konkursens) lommer. Der ligger derfor et tilsvarende krav i konkursboet, der først forventes 

afsluttet i løbet af i år. 

- Modsat ovennævnte forhold til Smørum Golfcenter har vi siden lukningen haft et godt og 

konstruktivt samarbejde  med selve golfklubben i Smørum, der på intet tidspunkt har forsøgt at 

kapre medlemmer, der ikke havde sit medlemskab i orden - betalt kontingent for 2012 - hos os. Vi 

samarbejder stadig positivt og konstruktivt. 

Ikke mere i denne omgang om "Smørum historiens" endeligt den 29. februar 2012. 

Ønskes yderligere oplysning bedes forespørgsel rette til bestyrelsen på generalforsamlingen. 

 

Golfens Dag i starten af april var et af de første arrangementer, hvor spillere og ledere fra klubben 

arbejdede sammen med deltagere fra ejerkredsen - en positiv 

oplevelse, der gav mod på fremtiden - sådan er det i øvrigt stadig. 

Som året før var Golfens Dag velbesøgt af over 100 deltagere, og en del medlemskaber af forskellig 

kategori blev resultatet. 

Klubben er tilmeldt Golfens Dag søndag den 14. april i 2013 - samme dag afvikler 

turneringsudvalget sæsonens åbningsturnering - vi håber på stor tilmelding til turneringen, samt at 

adskillige fra kl. 14.00 giver en hjælpende hånd med  afviklingen af Golfens Dag, hvor vi igen i år 

venter over 100 gæster. I ugerne op til dagen reklamerer medlemmer fra Herreklubben, 

Dameklubben, Seniorklubben og Elitegruppen i omegnens indkøbscentre ved uddeling af flyers , 

puttekonkurrencer m.m. 

 

På golfbanen er det glædeligt at vi i dette års Danmarksturnering deltager med hele 4 hold - 

herrerne i 3., 4. division og kvalifikationsrækken og damerne i kvalifikationsrækken.  

Det lykkedes lige netop at overtale de gamle ejere til at stille banen til rådighed også for hold i 

Regionsgolf Øst, hvor vi deltog med 2 hold. En forundersøgelse 

i november viste stor interesse for denne turnering, hvorfor vi i 2013 deltager med hele 4 hold i 

henholdsvis B, C, D, og Seniorrækken. 

Vi ønsker alle 8 holds deltagere en god turnering med masser af oplevelser i mødet med fremmede 

golfspillere, spil på fremmede baner og - sidst men ikke mindst - de kommende sejre. 

 

Den frivillige indsats var enorm i 2012 - nødvendiggjort af de omtalte manglende 900.000,00 kr. 

Næsten 50 forskellige medlemmer - de fleste fra Seniorklubben -meldte sig dag efter dag , hverdag 

som weekend til en 4 eller 5 timers tjans med servicearbejde for gæster og klubbens øvrige 

medlemmer ved indsatser i Klubhus, 

træningsanlæg og ikke mindst i Cafeen. 

Også i andre sammenhænge ved turneringsafviklinger, sommerferiegolfen for skolebørn, 

baneservice, arbejdsdage, faddere for "kaninerne" og andet kunne vi mønstre frivillige hænder. Alle 

disse indsatser, oven i arbejdet i de mange udvalg og bestyrelser, gjorde dette vanskelige år til en 

succes. 

Det var derfor en stor glæde, at bestyrelsen, efter henvendelse fra fagforeningen DANA - de 

selvstændiges, kunne indlede et sponsorsamarbejde ved opsætning af en turnering, for alle der 

havde ydet en frivillig indsats. Dagen og turneringen, der blev yderst vellykket med ca. 70 

deltagere,  afsluttedes med spisning, fælles socialt samvær og uddeling af mange store og flotte 

præmier fra DANA - de selvstændiges og Prochoppen. 



Vi glæder os til samarbejdet med DANA - de selvstændiges ved et lignende arrangement i sæsonen 

2013, men husk, vil du have invitationen, skal du undervejs have ydet en indsats som frivillig leder 

for klub, bane, bestyrelser, udvalg o.a.  

Vi forventer i bestyrelsen, at vi også i det kommende år får brug for faste hjælpere/ledere bl.a. til 

Cafe, særligt baneudvalg, baneservice, faddere m.v. 

 

På kommunikationsområdet må vi erkende, at det stod sløjt til i perioden efter konkursen og frem 

til sommerferien. I de mange måneder var det umuligt at få 

aftaler med de gamle ejere om bibeholdelsen af telefonnumre, domænenavne, 

kontonumre og andet. 

Den tidligere frem til 2009 eksisterende gl. klub, der helt unødvendigt nedlagde sig selv, hjalp også 

til med forvirringen, idet de først med udgangen af 2012 frigav domænenavnet 

www.grevegolfklub.dk. 

Vi undskylder endnu en gang for alt det bøvl og helt unødvendige gener, som denne situation 

påførte klubbens medlemmer og gæster. 

Ved dette års udgang kan vi til gengæld glæde os over fungerende telefoner, golf tv,  fyldige 

Nyhedsbreve ( Klubnyt - Greve Golfklub ) samt en velfungerende hjemmeside, der er etableret i et 

fællesskab mellem bane ejerne og klubben. 

Sidst, men ikke mindst, en velfungerende Golfbox. 

Og så en opfordring. Både klubbens ledelse og det fælles sekretariat i klubhuset 

anvender direkte mails, Golfbox og Hjemmesiden som kommunikationsmiddel, hvorfor jeg 

opfordrer alle til at tjekke vore mails og følge med på de to andre medier. Ikke mindst kan indholdet 

i de månedlige Klubnyt være vigtige for alle.  

 

Livet på Greve Golfbane og glæden ved golfspillet i sig selv, det kammeratlige og sociale samvær 

og de mange netværksmuligheder deles ved årets udgang af 600 medlemmer og et utal af 

greenfeegæster har ligeledes nydt de samme ting hos os. 

Vi skal derfor ikke alene værne om ånden i klubben ved den måde vi driver klub, bane og 

træningsanlæg på. Vi skal være flere medlemmer for at kunne få et større økonomisk fast underlag 

for vores virksomhed. 

Bestyrelsen har derfor i november sammen med DGU startet en PR indsats - en indsats, der er 

tilrettelagt i det nedsatte PR udvalg, og som netop i første halvår af 2013 skal udmøntes i en lang 

række aktiviteter, der opbygges omkring klubbens medlemmer, der på en helt naturlig måde via 

tilbud og opfordringer kan bringe "golfbudskabet" ud til venner, familie, kolleger, naboer - ja hvem 

som helst. Der bliver selvfølgelig bragt annoncer og andet, som kan understøtte medlemmernes 

indsats og forsøg på at bringe golfen videre til nye medlemmer, som vi alle glæder os til at tage 

imod. 

Sæsonen 2013 tegner til at blive spændende: Der tales om nyt klubhus og maskinstation, ansættelse 

af 2 yderligere greenkeepere der starter første januar og efterfølgende ansættes også en trænerelev - 

sidstnævnte netop for at styrke den direkte indsats for de nybegyndere som vi medlemmer bringer 

til huse. 

Når generalforsamlingen afvikles i marts, er der formentlig meget nyt om disse områder, hvorfor 

jeg der - sammen med ejerne - vil opdatere om status. 

 

Et håndtryk og en mundtlig aftale udgjorde samarbejdsgrundlaget for 2012, der endte med et 

tilfredsstillende resultat - både praktisk og økonomisk - for begge parter.  

 

Lejeaftale for 2013 blev i december indgået mellem klub og bane i samarbejde med- og efter 

godkendelse i DGU. 



Aftalen betyder, at forskellige typer af lejeafgifter styres af aftalen og af antallet af medlemmer. Der 

nedsættes et Samarbejdsudvalg (SU), der, som navnet tilsiger, følger samarbejdet helt overordnet 

samt et fælles Driftsudvalg til planlægning af banens vedligeholdelse og drift. Endelig er aftalen 

udtryk for et tillidsfuldt samarbejde parterne imellem. 

Aftalen giver mulighed for genforhandling året igennem, når udviklingen tilsiger det, og planerne 

for det kommende år (2014) skal lægges og meldes ud til medlemmerne. 

Helt konkret er alle bestemmelser og krav fra DGU, DIF og Skat opfyldt i aftalen, hvilket bl.a. 

betyder, at alle kontingenter og greenfeeindtægter indgår på klubbens konti, hvorfra vi så afregner 

både afgifter og løn til greenkeepere, som er ansat af klubben. 

Et nærmere overblik er muligt, når kassereren fremlægger regnskab for 2012 og budget for 2013 

senere på dagsordenen. 

 

I Greve Kommunes kultur og fritidsarbejde deltager klubben sammen med de øvrige foreninger i 

kommunen, når der kaldes på os. 

Vi deltager således i forskellige råd og nævn - Stig Person er fortsat valgt ind i ledelserne for 

Idrætsrådet og Idrættens Kontaktudvalg (tidligere Idræts unionen), hvor han yder et stort stykke 

arbejde. 

Bestyrelsen forsøger at opnå kommunale bevillinger, når kommunen indkalder ansøgninger til 

forskellige puljer. 

 

Bestyrelsesarbejdet, der fortsat udføres med deltagelse af vore to suppleanter, forløber stadig godt 

og konstruktivt. 

Desværre måtte vi tage afsked med Brian Rasmussen, der på grund af arbejdspres på jobbet måtte 

forlade sin suppleantpost, der efterfølgende har været vakant. 

Vi har i 2012 afholdt 10 bestyrelsesmøder samt en række forberedelsesmøder over forskellige 

emner. Senest et møde hvor en ændret organisationsplan for arbejdet i bestyrelse og udvalg er 

drøftet og forberedt til en mulig igangsætning efter generalforsamlingen.  

Traditionen tro har vi hele året igennem forsøgt at orientere medlemmerne så godt og grundigt som 

muligt via Nyhedsbreve (alene 5 i marts/april om konkurs og nye ejere), hjemmesiden og senest det 

traditionelle orienteringsmøde den 5. februar 2013. 

 

Afslutningsvis takker jeg for et godt samarbejde i bestyrelse, i og med alle udvalg. klubberne i 

klubben, de mange "frivillige hænder" og alle vore medlemmer, der har hjulpet, når der var behov. 

Tak til samtlige ansatte der året igennem - på trods af vanskelige vilkår - har ydet en stor 

uegennyttig indsats. 

Endelig en tak for godt og konstruktivt samarbejde til vore nye bane ejere og eksterne 

samarbejdsparter i kommune, øvrige idrætsforeninger og i Dansk Golf Union. 

 

 

 

Februar 2013 

Frede Kruse-Christiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Økonomiudvalgets beretning . 
 

 Efter konkursen 29. februar 2012, kom der nye ejere to uger 

 efter konkursen. Det medførte at klubben overtog en del af 
 administrationen, som medførte, at klubben oprettede et 

 økonomiudvalg, bestående af kassereren Stig Vincent Person som 

 formand samt Benny Flindt og Poul Erik Rasmussen. 

 

 Egenkapitalen på DKK. 52.634,00 2011, kan godt se lidt mærkeligt 

 ud, da klubben startede året med en beholdning på DKK. 2.829,00 

 men Smørum havde simpelthen tømt kassen.  

 

 Inden Smørum drejede nøglen om udsendte de opkrævninger for 

 marts. Klubbens medlemmer har da indbetalt 29.988 for marts , der 

 er indsat på vor bankkonto. 

 Da 95% af dette beløb skulle have været modregnet i vor krav til 
 konkursboet, er De knap 28.500 kr. jo samtidigt en væsentlig grund 

 til den forbedrede likviditet. Men det ændrer ikke det forhold 

 at egenkapitalen for det meste består af tilgodehavender. 

 

 Kravet efter den 29. februar 2012 hvor Smørum smækkede med 

 døren, og forlod Greve Golfbane er klubbens krav til kurator overfor 

 Smørum Golfcenter i alt kr. 891.709,45 

 

 Da Smørum stoppede pr. 29/2 2012 var der restancer på 89 

 medlemmer til et samlet beløb på kr. 142.969,-. 

  

 Først i juni 2012 lykkedes det os at få oplysninger fra Smørum om 

 restanterne, og den 22/6 kunne vi sende forespørgsel/rykker til de 
 89 medlemmer. 

 Der var mange fejl i det bogholderi vi overtog fra Smørumadmini-    

               strationen, som vi fik rettet, og en del indbetalte straks. 35 ville ikke    

               betale frivilligt, så de blev sendt til advokat, hvilket fik en del til at  

               betale. Pr. 31/12 2012 var ialt 19 medlemmer til inddrivelse hos  

               advokat for et samlet beløb på kr. 94.922,-. Af dette beløb andrager  

               kr. 71.080,- de før omtalte sager fra Smørum tiden, hvor antallet nu  

               er 10 stk. 

  

 Om kontingentbetalingen generelt kan oplyses, at for mange 

 medlemmer er for længe om at indbetale, så der udsendes en del 

 rykkerskrivelser! 



  

 Klubbens politik er, "at kontingent skal betales, også selvom det 

 indebærer, at sagerne skal sendes til advokat.” 

 

 "Sidst på året blev 21 medlemmer med restancer ekskluderet i 

 henhold til klubbens vedtægter.” 

  

 Overskud for regnskabsår 2012 på 60.925,00 kr. er  

 tilfredsstillende. Der har været indtægter på 2.216.950 mio. kr.  som 

 var mere end budgetteret, primært fordi der har været øgede 

 indtægter på kontingenter og greenfee.   

  

 På udgiftssiden er der til gengæld anvendt flere midler til DGU 
 kontingent og klubbens drift, som skyldes de tiltag som skulle 

 iværksættes, med overtagelse af en større administration, som 

 restanceopkrævninger m.m. her var der et større arbejde vedr. 

 restancer fra Smørum, som vi overtog. 

  

 Efter vi overtog kontingentopkrævninger m.m. blev der i maj 2012 

 som før nævnt, nedsat et økonomiudvalg bestående af kassereren 

 Stig Vincent Person, Benny Flindt og Poul Erik Rasmussen. Både 

 Benny og Poul Erik har været en stor hjælp, og brugt mange timer, i  

         at få orden på rodet efter Smørum. En stor ros og tak til dem begge 

 to. Sidst på året fik økonomiudvalget også Torben Lindholm - som  

         frivillig juridisk bistand for klubben - som medlem af udvalget. 
 

 Efterfølgende er vi fra 2013 blevet arbejdsgiver, så også her har der 

 været et stort forarbejde m. tilrettelæggelse af budget, arbejde med 

 nyt Cvr. nr. som gav en del arbejde, for at få nye aftaler med Nets 

 og terminaludbyderen. 

 

 Økonomiudvalget beklager at der var udsendt dobbelt opkrævninger 

 til medlemmer, der har skiftet status, det skyldes en  programfejl i 

 Golfbox. 

  

 

 PÅ vegne af økonomiudvalget 

 Stig Vincent Person 
 

     19. marts 2013 
 

 

 

Turneringsudvalget 2012: 
Jeg overtog formandsposten i turnerings og bane udvalget fra Jørgen Gotfredsen, som 
trak sig for at koncentrere sig om bestyrelses arbejdet. Tak for dit formands arbejde.  
Derefter startede sæsonen en smugle kaotisk. Den historie kender vi alle, og det endte/ 
startede jo alligevel godt. Vi fik desuden et nyt medlem, Thomas Nielsen. De resterende 



medlemmer er følgende: Claus Voglhofer, Roland Pedersen, Poul-Erik Rasmussen og 
Jesper Carstensen. 
Vi valgte igen at deltage i Synoptik cup, med 4 tællende turneringer. Desværre pga. en fejl, 
havde vi alligevel ikke fået tilmeldt os, så det var en ærgerlig besked at give vores 5 
vindere.  
Vi startede med en sponsoreret åbningsturnering med 68 tilmeldte. Herefter en 
forårsturnering, Pinseturnering, klubmesterskaber og en afslutningsturnering med 
tilmeldingsrekord (i min tid) på 79 deltagere. Desværre blev vi ramt af en del udeblivelser, 
uden afbud. Da vores præmier er bestemt af betalende deltagere, vil alle som ikke møder 
op (uden afbud)  i fremtiden, også blive opkrævet turnerings fee. 
Klubmesterskaberne i slagspil var i år ikke repræsenteret i junior pige, og dame rækken. Vi 
håber dog på flere deltagere på spindesiden til næste år. 
Det var heldigvis bedre vejr end sidste år, men vinden gjorde alligevel sit til at scores ikke 
blev specielt prangende. Så det blev en hård, men fornøjelig weekend. Vindere i de 
forskellige rækker blev: 
Junior: Niclas Rasmussen 
Herre: Nicolas Højer-Nielsen 
Midage: Brian Rasmussen 
Senior: Mogens Pedersen 
Junior pige: Ingen deltagere 
Dame: Ingen deltagere 
Midage dame: Lene Hjerrild 
Senior dame: Kirsten Bagge Nielsen 
Hulspils mesterskabet fik følgende 2 vindere: 
Herre: Brian Rasmussen 
Damer: Lene Hjerrild 
De fremmødte klubmestre blev fejret ved Afslutningsturneringen, og fik overrakt deres 
præmier. 
 

Baneudvalg: 
Vi har igen i år haft et fint samarbejde med vores greenkeepere. De har gjort et fantastisk 
stykke arbejde. Ingen løn, intet budget ved sæsonens start i marts og underbemandet hele 
året. Tak til Kasper, Søren og Ove. Ikke noget at sige til, at kløver formerede sig i foråret. 
Ove måtte vi sige farvel til i sommers, derfor 2 (to) mand resten af året. 
Der blev taget initiativ til en arbejdsdag i foråret, så vi medlemmer kunne hjælpe 
greenkeeperne med de mest presserende opgaver. Næsten 80 deltagere var vi, inklusiv 
de nye bane ejere. Godt styret af Kasper blev det så stor en succes, at vi tog endnu en 
arbejdsdag i efteråret, med næsten lige så mange folk. Begge dage bød bane ejerne på 
mad da de frivillige var færdige med dagens arbejde.  
De 2 bunkers på hul 6 er kommet i spil. Plantefeltet mellem hullerne 12 og 16 er næsten 
ryddet færdigt. Claus Voglhofer vil i øvrigt sætte en arbejdsgruppe af frivillige, i gang i 
foråret 2013 og færdiggøre plante feltet, som vi forventer bliver en integreret del af banen 
igen i løbet af sommeren 2013. Derudover vil arbejdsgruppen løbende tage sig af andre 
specifikke opgaver omkring banen. 
Udvalget har udarbejdet nogle retningslinjer, som beskriver forholdet mellem udvalg, 
greenkeeper og bane ejer. Det er en af de ting, som vi skal arbejde videre med i 2013. 
 
Tino Pedersen 
formand 

19. marts 2013. 



 

 

 

 

 

 

Beretning Juniorafd. 2012 
 

Vi startede året med at banen blev lukket inden vi var kommet i gang, men fik hurtigt en ny 
spiller på til at drive banen videre, det betød igen en ny træner, Vicente som juniorerne lige 
skulle lære at kende, og så var vi i gang igen. 
 
Vi har kørt træning 2 gange om ugen og der har været dage med god tilslutning og dage 
hvor der kun var 2 juniorer til træning, og vi vil derfor i 2013 gøre tiltag for at forbedre 
dette. 
 
Igen i år har vi haft sommerferiegolf 4 gange på Greve Golfbane, som er en fin mulighed 
for at kapre nye juniorer til golfsporten. Igen i år var det en succes, da vi fik god hjælp. 
Jeg vil gerne sende en tak til alle de frivillige hjælpere som igen stillede op og gav en hånd 
til sommerferiegolf, jeg håber I er med igen i 2013, for uden jer bliver det svært. 
 
Igen i år fik vi afholdt vores juniorcamp som snart må være en tradition. 
I år havde vi mulighed for at benytte et stort telt, hvor der var mulighed for fælles 
overnatning . 
Vi havde en god gang træning med forskellige indslag. Og i pauserne var der dejligt 
hjemmebag, ja i år var der kage som aldrig før. Tak til alle bagerne. 
 
Om aftenen var der fælles spisning, med mad fra den store grill, der var medbragt salater 
og lækkert tilbehør fra forældre, og der blev dækket op i det store telt til fællesspisning, 
hvor vi var omkring 50 samlet. 
Da det var blevet mørkt, var vi ude og spille natgolf med lysbolde, hvor vi i år havde fået 
købt nye bolde i flere farver, igen var det en stor succes. 
Efter natgolf var der varm kakao og hjemmebag, og omkring midnat gik vi til køjs. 
Søndag morgen var der fælles morgenmad og derefter sluttede vi af med 
søndagstræningen. 
 
På de tilbagemeldinger jeg har fået, er jeg sikker på at tilmeldingen i år igen vil være stor. 
Jeg vil også gerne her sende en tak til alle forældre og andre der gav en hånd med for at 
gøre vores juniorcamp til en stor succes. Håber I igen er klar til at gøre det til en fantastisk 
camp for vores juniorer. 
 
I 2012 havde vi desværre kun 2 juniorspillere ude og spille turneringer, Mathias og Mathias 
deltog i kredsturneringen, jeg håber vi i 2013 kan få nogle flere på banen. 
 
Claus Lindqvist 
formand 
 

19. marts 2013 
 



 
 

 

 

 

Begynderudvalgets beretning 2012 

 

Set med Begynderudvalgets øjne har 2012 har været et rigtigt godt år , hvor der allerede fra 

sæsonstart var mange ”kaniner”.  

Gennem sæsonen har vi haft 62 kaniner igennem, hvoraf de ca. 40 var nye medlemmer.  

I har  læst, trænet og spillet for at bestå regel- og slagprøven, samt opnå de famøse 18 point som 

udløser et DGU-kort. En stor del af jer fik kortet inden sæsonen sluttede, et stort tillykke til jer. 

For at vejre stemningen afholdte vi i sensommeren en rigtig match, med alt hvad dertil hører af 

præmier og fællesspisning. Dette var en succes som vil blive gentaget i 2013.  

Selv om vi ikke altid når at spille 9 huller inden mørket falder på, så har vi haft nogle hyggelige 

timer med masser af motion, læring og højt humør. 

Som afslutning på sæsonen afholdt vi et møde, hvor der var mulighed for at komme med 

kommentarer, gode forslag, ris og ros til den forgangene sæson. Selv om fremmødet ikke var stort 

kom der mange gode ting på bordet, som vi indarbejder i vores planer for 2013. 

Jeg vil også godt benytte lejligheden til at takke begynderudvalget og alle jer er som mødte op om 

mandagen for at gå fadder for kaninerne, håber I også er klar i 2013. 

Glæder mig til vi ses til sæsonstart mandag d. 15. april 2013. 

 

Tine H. Grening 

Formand for Begynderudvalget 

19. marts 2013  

 

 Beretning for Regel- og Handicapudvalget 2012 

 

Handicapudvalget har indledt et samarbejde med begynderudvalget, om 

undervisning i Regel og Etikette. Det er Hcp udvalget, som står for 

undervisningen, og begynderudvalget som står for invitationerne til de 

begyndere, som er klar til undervisningen.  

 

 



Efter d. 1. juli 2012 kan der kun ske regulering af HCP ved privatrunder, hvis 

de er gennemført efter reglerne for EDS (Ekstra Dag Scorer). 

 

EGA’s hensigter og mål for et EGA Handicap System har altid været at 

have et fælles handicapsystem i Europa, således at handicap beregnes 

og justeres på samme måde og baseres på de samme bestemmelser 

fra land til land. 

 

Hvad er nyt sammenlignet med tidligere? 

 Regulering fra private runder ophører 

 Der kan i stedet spilles 2 EDS runder (Ekstra Dags Scorer) pr. 

kalenderuge 

 EDS runder kan også spilles på fremmed bane i DK 

 En EDS runde meddeles markøren på første teested 

 Kun én 9-hullers regulering pr. dag 

 CBA-beregning (Computed Buffer Adjustment) i stedet for 10% 

beregning efter turneringer 

 Der indføres to nye typer handicap ”EGA Handicap” og 

”Handicap” i forbindelse med årlig revision af handicapgruppe  

1-5 (hcp < 37) ultimo 2012 

 Ændring af beregning af spillehandicap for handicap > 36 
 

Der henvises til: 

 

EGA Handicap System 2012-2015 
Seneste version 9. marts 2012. 

Orientering fra DGU’s Handicap & Course Rating Komite. 
Den nye version af EGA Handicap Systemet gælder for 2012 – 2015. 

 

Årsrevision 

Regel- og Handicapudvalget foretog d. 4. januar 2013 den første Årsrevision 

efter reglerne i EGA Handicap Systemet 2012-2015. 

 

HCP udvalgets har nu droppet klubbens godkendelse af scorekort. DGU har 

godkendt denne praksis. 

 

”Full Monty” - når en spiller har indtastet sin score i Golfbox og markøren har 

godkendt scoren også i Golfbox, så reguleres spillerens hcp i DGU databasen. 

Scorekort skal fortsat afleveres i klubben. 
HCP udvalget overvåger dog stadig reguleringerne og tager stikprøver. 

 

I samarbejde med begynderudvalget, blev der i foråret arrangeret en bane- 

vandring for klubbens begyndere, hvor man gennemgik regelsæt m.m. 

 

Regel- og Handicapudvalget 

 

Stig Vincent Person, Claus Voglhofer, Roland Pedersen 



 

19.marts 2013 

 

 

 
Eliteudvalget. 
 
Eliten i sæsonen 2012 

Eliten stillede i sæsonen 2012 med 2 hold. 1 hold i kvalifikationsrækken og 1 hold i 3. division. 

Truppen var på 18 spillere, som i løbet af sæsonen deltog i ca. 8 fælles træninger. 

Efter aftale med bane ejer havde alle elite spillere (herrer og damer) og juniorer, som deltog i 
de fælles træninger, frie bolde mod at elite spillerne samlede bolde på driving range alle 

weekender hele sæsonen og juniorerne løbende samlede bolde i hegnet rundt om driving 

range. 

Elitens arbejde og retningslinjer defineres af de 4 medlemmer af elite udvalget i samråd med 

træneren, bane ejer og juniorudvalget. 
Formålet … 

Formålet med elitens arbejde er at udvikle klubbens talenter, således at spillerne udfordres 

optimalt og repræsenterer klubben, dets medlemmer og banen på bedste vis. 

Målsætningen … 
Målsætningen var at sikre oprykning til 3. division for 1. holdet og oprykning til 4. division for 

2. holdet. Derudover var det målet at minimum 10 spillere skulle under 5,0 i handicap, heraf 

minimum 5 spillere under 4,0 i handicap. 

Resultaterne … 
Det lykkedes til fulde at opfylde målsætningerne for sæsonen, også selv om det krævede lidt 

hjælp fra nogle af de andre hold i Danmarksturneringen. 

2. holdet vandt deres pulje i kvalifikationsrækken og sikrede sig en plads i Oprykningsspillet. 

Det ville dog kræve at det lykkedes 1. holdet at vinde deres pulje og dermed direkte oprykning 
til 3. division. 1. holdet blev dog kun nummer 2 i puljen og dermed ikke umiddelbart oprykning 

til nogen af holdene.. 

Grundet diverse rokader i divisionerne, som følge af andre holds op- og nedrykninger, så blev 

det alligevel til oprykning for begge hold. Oprykningen skete udelukkende fordi 2. holdet som 

sagt vandt deres pulje og 1. holdet var den bedste 2’er. 
Målsætningerne for sæsonen 2013 … 

Med oprykningen af begge hold, så har vi for den kommende sæson tilmeldt yderligere et hold, 

som så skal spille i kvalifikationsrækken. Det ser ud til at vi får nogle betydelige forstærkninger 

til truppen, så målsætningen for den kommende sæson er oprykning for alle 3 hold. 
Målsætningen for sæsonen 2013 er derfor: 

 oprykning til 2. division for 1. holdet 

 oprykning til 3. division for 2. holdet 

 oprykning til 4. division for 3. holdet 

 20 spillere med under 5,0 i handicap, heraf 10 spillere med under 4,5 i handicap 

 at hjælpe dame eliten, således at de får den bedst mulige støtte 

 at indlemme de bedste juniorer i elitens aktiviteter og om muligt elite truppen 

Udtagelse til elitetruppen … 

Elitetruppen til sæsonen 2013 skal udvides fra 18 til 27 spillere, da vi som sagt har tilmeldt 

endnu et hold i Danmarksturneringen. 

Vi inviterer i foråret 2013 alle klubbens medlemmer, som er interesserede, til at deltage i 

nogle udtagelsesmatcher til elitetruppen. Tidligere elitespillere er ikke garanteret en plads i 
elitetruppen. Alle kæmper på lige vilkår. 

Eliten er for klubbens bedste – ingen er selvskrevne !! 

 

Claus Voglhofer 



 

19. marts 2013. 
 

 

 

 

 

Beretninger og orienteringer fra klubberne i klubben 
Materialet er til orientering, idet klubberne har egne vedtægter og egne generalforsamlinger. 

 

 

 

 

 

 

Dameklubben i Greve Golfklub 
Formandens beretning – Generalforsamlingen 14. november 2012 
 
 
Onsdag, den 29. februar Kl. 10:58 modtog jeg og alle Greve Golfklubs medlemmer en mail med emnefeltet 
”Greve Golfbane lukker”.  Med overskriften ”Redningen, der ikke lykkedes” kunne vi så læse at banen var 
lukket med omgående virkning.  
 
I dameklubbens bestyrelse skulle vi faktisk afholde et planlagt bestyrelsesmøde netop samme aften. Vi 
valgte at fastholde mødet og dagsordenen blev hurtigt ændret til kun at indeholde ét punkt ”Hvad gør vi 
med vores månedsafslutninger?”. Det blev en aften, hvor vi alle mere eller mindre fik afløb dels for chokket 
men også for de frustrationer, vi sad tilbage med; endnu en lukning, hvad nu?  
 
Vi var vist flere, som dengang ikke kunne forestille os at vi skulle stå her i dette forum i dag.  
 
I Dameklubbens bestyrelse vedtog vi dog enstemmigt, at de planlagte månedsafslutninger ikke skulle 
henlægges til Smørum Golfklub, som på det tidspunkt var alternativet. Vi valgte desuden at afholde et kort 
informationsmøde for dameklubbens medlemmer søndag, den 4. marts i klubhuset. Her mødte 10 
medlemmer op og vi fik talt om løst og fast omkring vores fælles golffremtid.  
 
Der opstod dog meget hurtigt rygter om, at banen formentlig snart ville genåbne og allerede den 11. marts 
kom den glædelige meddelelse om, at Greve Golfbane havde fået nye ejere. Så gik det hele hurtigt og ved 
generalforsamlingen den 20. marts blev den nye spændende ejerkreds præsenteret. 
 
Der er nogen, der påstår, at modgang gør stærk og måske gør meget modgang meget stærk. Hvis det er 
tilfældet, så er jeg overbevist om, at vi i Greve Golfklub nærmest er udødelige, for klubben har da formået 
at rejse sig igen gang på gang.  
 
Vi fik hurtigt stablet en turneringsplan på benene og den 16. marts blev den lagt på Linksgrevindernes 
hjemmeside, så var vi allerede i gang igen. 
 
De planlagte arrangementer blev indtil videre fastholdt og søndag, den 15. april blev der afholdt Golfens 
Dag. Måske var det nyhedens interesse, der tiltrak en masse nysgerrige, men vi var godt tilfredse med 
fremmødet og positive overfor banens og klubbens fremtid.  
 



 
 
 
 
Vi har i sæsonens løb afholdt 6 månedsafslutninger og der har gennemsnitligt været tilmeldt godt 20 damer 
til disse aftener.  
 
I april spillede vi færrest put på green, og takket være Gerda og Ediths udførlige og næsten idiotsikre 
spilleformsbeskrivelser, så gik det denne gang godt. I hver bold var der desuden udpeget en 
støttepædagog, som havde styr på spilleformen.  
 
Ved maj måneds afslutning fik deltagerne en helt speciel oplevelse, idet Gerda Mortensen på forbilledlig vis 
lavede et hole-in-one på hul 3. Det var den 30. maj og spilleformen var hulspil. 
 
Den 27. juni spillede vi vores traditionsrige snorematch. Altid et underholdende syn, når 19 kvinder fjanter 
rundt med saks og snor, som der nøje holdes justits med, for skal den nu bruges til at komme ud af 
bunkeren eller som alternativ for det sidste lille put på green. Et syn for guder med en masser kvinder, der 
ligger med enden i vejret og udmåler snor. 
 
Juli måneds afslutning faldt på den varmeste sommerdag i 2012. En smuk onsdag, hvor solen skinnede fra 
en skyfri himmel og termometeret var i nærheden af 30°. Det var den 25. juli og vi spillede med det som 
Magnus Landstrøm kalder en Handwedge. Vi var 19 kvinder, som vist fandt ud af, hvor svært det egentlig er 
at kaste med en golfbold. Det var nemlig tilladt – eller rettere det var påbudt – at skulle foretage ét kast 
med bolden pr. hul, kastet talte så som ét slag. 
 
Lad os slå det fast med det samme, der var IKKE gået en håndboldspiller tabt i nogen af os. Det var faktisk 
ikke særligt langt man kunne kaste med bolden. Enkelte spillere udarbejdede en form for bowlingkast, så 
bolden fik tril på, når den ramte den tørre, hårde fairway. Men det viste sig snart, at det bestemt ikke var 
en fordel at skulle kaste, for selv med en dårligt slag kunne alle vist have slået bolden længere end kaste 
den. 
Der blev ikke scoret drømmepoint denne aften, men vi hyggede os og frem for alt fik vi nogle skønne grin 
og efter spillet nød vi nogle dejlige tærter og salat og en smuk solnedgang.  
 
Så var det straks meget sjovere at spille Texas Scramble ved augusts månedsafslutning. Det var den 29. 
august og vejret var dejligt og humøret højt. Fire 4er-bolde gik ud og kunne spille drømmegolf, for man 
brugte jo hele tiden det bedste slag og slog videre herfra. Der blev lavet fantastiske scores (én bold prøvede 
dog at fifle sig til endnu bedre score ved at ”glemme” at regne hul 9 med) 
 
Vi afsluttede sæsonen med at spille ”3 i baggen” onsdag, den 26. september.  
 
Og så var vi mentalt klar til vores fællesafslutning med herreklubben, som blev afholdt lørdag, den 6. 
oktober. Det gjaldt håneretten for den kommende sæson og ingen pokaler, diplomer eller nok stå store 
gevinster kan måle sig med håneretten. Det var os, som havde håneretten fra 2011, men men, der var vist 
noget fifleri med udregningerne, for det viste sig at herrerne på mirakuløs vis vandt. Men hovedsagen var, 
at det var en rigtig hyggelig dag med nogenlunde vejr, nogenlunde golf og superhyggeligt selskab. Positivt 
og glædeligt at der var dobbelt så mange damer med i år som sidste år. 
 
Når jeg siger PINK CUP, så har I jo snart fået tudet ørerne fulde af, hvor hyggeligt, festligt og gavnligt et 
arrangement det var. Hyggeligt fordi der bare er en god stemning og en velvilje til dels at gøre dagen god 
men i høj grad til at samle en masse penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Vi havde et par nye tiltag i ærmet 
med bla. parkeringsafgift og brobizz og det var dejligt, at alle var så positivt indstillede overfor hele 
arrangementet. 



 
 
 
Næsten 27.000 kr. fik vi samlet ind og det kvalificerede os til landsfinalen den 22. september i Odense, hvor 
Eva Sønderup og Lene Kristiansen deltog. De 2 piger har lavet et referat af deres oplevelser og de som ikke 
har set det endnu, kan finde det både på klubbens hjemmeside og vores hjemmeside.  Nærmest som en 
selvfølge har vi allerede tilmeldt os PINK CUP i 2013 og det kommer til at foregå den 16. juni 2013. 
 
Men ud over de nævnte arrangementer, så har masser af damer spillet hyggelig golf sammen på onsdage 
og det er jo præcis det, det hele handler om i dameklubben. 
 
På det rent administrative side, har vi i bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder. I løbet af foråret måtte 
vores daværende formand Tine Grening kaste håndklædet i ringen – i det mindste for så vidt angår hendes 
arbejde i dameklubbens bestyrelse. Af tidsmæssige grunde bad Tine om at måtte trække sig ud af 
bestyrelsen og i min egenskab af næstformand blev det så mit lod at overtage Tines plads. Ved 
månedsafslutningen i juli fik Tine en lille erkendtlighed for sit arbejde, men her skal der naturligvis også lyde 
en tak til Tine for hendes år i bestyrelsen. 
Desuden har Kit Dalager valgt at træde ud af bestyrelsen og i hendes sted er suppleant Annelise Beenfeldt 
Sørensen trådt ind. Lene Hjerrild, som er suppleant, har desuden meddelt at hun ikke ønsker genvalg. 
Derfor er der et par ledige pladser i bestyrelsen, som vi skal have besat.  
 
Vi er i dag 38 medlemmer i dameklubben. Vi håber på at blive mange flere til næste sæson, en del af de 
damer, som er startet på golfspillet og har fået golfkort i år, har givet udtryk for at de gerne vil være med. 
På det seneste er der også indmeldt flere damespillere i Greve Golfklub. Vi vil udsende en skrivelse til alle 
kvindelige medlemmer, her i vil vi fortælle om arrangementerne i dameklubben og ad den vej forhåbentlig 
gøre dem interesserede i at deltage i dameklubben.  
 
 
 
 
 
Inge Larsen 
Formand for dameklubben i Greve Golfklub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

Seniorklubben i Greve Golfklub. Årsberetning 2012. 
 
2012 har trods en turbulent start i starten af året i Greve Golfklub været et godt og aktivt år for 
Seniorerne i Greve Golfklub, hvor vi igen har markeret os markant med et helt unikt sammenhold 
og hjælp til klub og de nye investorer i den svære tid efter Smørum meldte banen konkurs i 
slutningen af februar. 
Mod alle odds var banen i realiteten kun lukket i en halv snes dage p.g.a. klubbens formands store 
indsats, så Seniorklubben mærkede ikke det store til ændringerne og kunne fortsætte klubdagene 
og div. arrangementer som vanligt. 
 
Seniorklubben havde pr. 31.12.2012 95 medlemmer hvilket er en netto tilgang på 21, hvoraf en 
mindre del er nyuddannede og resten er tilgang på anden vis. Så vi kan konstatere at 
Seniorklubben stadig har god tiltrækning på såvel nye som gamle medlemmer. Kun en lille 
håndfuld medlemmer har af forskellige årsager forladt klubben. 
 
På den Ordinære Generalforsamling mandag den 23. april 2012 var der mødt 51 medlemmer op, 
som formanden bød velkommen. Torben Lindholm blev valgt til ordstyrer og kunne konstatere at 
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. JG blev udset til at referere fra mødet. 
Bestyrelsen med formand Frede Kruse-Christiansen, kasserer Lars Hartig, medlem Stig Person og 
sekretær Jørgen Gotfredsen var alle villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater. Som 
revisor blev Poul Erik Rasmussen genvalgt uden modkandidat. 
Sideløbende med Generalforsamlingen blev årets vindere af Seniorklubbens interne turnering 
kåret : 
Frede stod for udregningen som gav følgende vindere : 
Damerne : 3. Pladsen gik til Edel med 36 point, 2. Pladsen gik til Annelise med 26 point og 1. 
Pladsen og vinderen gik til Aase Erringsø med 18 point. 

Herrene : 3. Pladsen gik til Stig med 21 point, 2. Pladsen gik til Flemming Jensen med 20 

point og som suveræn vinder af turneringen kom Søren i mål med 16 point. Samtidig fik 

Søren overrakt en gammel kølle der har tilhørt Jens Peter Rasmussen's far, som med den har 

vundet adskillige mesterskaber. Køllen vil blive anbragt på et skjold i lighed med de 3 andre 

og ophængt i klubhuset. Stort tillykke, fine præmier og applaus til de 6 vindere. 
Referatet fra Generalforsamlingen lagt ind på Seniorernes hjemmeside. 
 
I uge 10 havde Jette og Søren igen i år arrangeret en tur til Spanien for 24 medlemmer, hvor man 
trods det halvdårlige vejr havde en fornøjelig tur.  
Jette og Søren har igen påtaget sig arrangementet i 2013. 
 
SIMgolf i januar, februar og marts var ikke helt samme tilløbsstykke som de tidligere år, det var 
tydeligt at interessen var dalende. Dette medførte at der stort set ingen tilmeldinger var i november 
og december, hvorfor bestyrelsen besluttede at aflyse. 
Hvis tilmeldingerne i 2013 ikke bliver markant bedre, bliver januar, februar og marts  
også aflyst. 
 
 
Torsdag den 12. april afholdt Seniorklubben Forårsturneringen arrangeret af Edel og Poul Erik 
Rasmussen.  
Endnu en succesfuld seniorturnering med deltagelse af 42 seniorer blev gennemført i dag i det 
lovede gode vejr, hvor overtøjet blev smidt. 
 
Alle teede ud kl. 09.00 i 3 bolde efter et godt morgenmåltid med hjemmelavet 
kaffe og lidt " doping ", som sørger for at blodet ruller raskere i årene. 
For at være sikre på at ingen gik kolde tog Anette og Jørgen en tur rundt på 
banen med baneservice, hvor der kunne erhverves diverse drikkevarer samt 



resten af morgen dopingen. Succes. 
 
Kl. ca. 13.00 var alle kommet igennem de 18 huller, og var klar til at indtage skinken med 
flødekartofler og grøn salat fra Super Best suppleret med " gratis " øl, vand og vin. 
 
Gerda og Palle havde i mellemtiden fundet vinderne, som Poul Erik udråbte. 
 
Vinder med ret til at få sit navn på vandrekøllen med en score på 36 blev Mogens Kristiansen. 
Vinderen blev udråbt af Frede og køllen overrakt af Benny Flindt. Mogens Gervig blev toer og 
Flemming Jensen blev treer, stort tillykke til alle 3. 
Bedst hos vore dejlige kvinder blev Lene Kristiansen med en score på 34, toer blev Annelise og 
treer Lis Bjerg også et stort tillykke til disse seje kvinder. 
 

Længste drive på hul 16 tog Aase E. Larsen og Frank Adrian sig af. 
 
Tættest på flaget på hul 8 blev Lene Kristiansen med 4,25 m. 
 
Fine præmier og stor applaus til alle vinderne. 
 
Herefter blev der vanen tro uddelt flere klappepræmier inden Poul Erik sagde 
tak for god deltagelse og godt humør. 
 
Til en afsluttende bemærkning tog Jørgen ordet og takkede Edel og Poul Erik 
for et fantastisk arrangement. Genvalg. Samtidig fik alle de frivillige en tak med på vejen fra 
bestyrelsen. 
 
Søndag den 6. og 7. maj havde Marianne Sheye med hjælp fra Edith og Frede arrangeret tur til 
Møn. 

Seniorerne rykkede talstærkt golfkøllerne til Møn til den årlige traditionsrige golfturnering 

arrangeret af Marianne Sheye og Edith på Møn Golfklubs bane. 25. deltog i søndagens turnering - 

14 af dem havde fundet vej til Stege allerede lørdag, hvor man hyggede sig i Luffes Gård og på 

Slagter Stigs noget utraditionelle, men meget interessante restaurant lørdag aften og efter Bed and 

Breakfast flyttede man til Præstekilde Hotel og Møn Golfklub søndag morgen. Efter 18 huller på 

den lækre bane stod frokosten klar på hotellet, og derefter var der plads til afslapning inden den 3 

retters middag kl. 20.00. 

Dagens vindere blev behørigt hyldet: 

Pigernes præmier gik til Karin Hansen 27 p, Jytte Langebek 26 p og Lene Kristiansen med 25 point. 

Drengenes præmier gik til Mogens Kristiansen 31 p, Frede Kruse-Christiansen 27 p og Poul Erik 

Rasmussen 27 point. 

 



Efter en god nats søvn mødtes alle nu med endnu flere, der havde taget morgenturen hjemmefra, 
så der var 35 deltagere med i mandagsturneringen. Desværre uden Lene og Mogens - Lenes 
utilpashed fra om lørdagen  
havde nu givet så høj feber, at de desværre måtte tage hjem. 
Der blev gået til sagen fra kl. 09.00, og kl. 14.30 var alle klar til en lækker afslutningsfrokost i 
Golfklubben, hvor følgende indsatser blev belønnet: 
Pigernes præmier gik til Karin Hansen 37 p (og nedskrivning), Marianne Flindt 28 p og Gerda 
Schmidt 26 point. 
Drengenes præmier gik til Vagn Hansen 31 p, Mogens Præstegaard 27 p og Frede Kruse-
Christiansen 27 point. 
Længste Drive på hul 1 og hul 7 præsteredes begge steder af Karin Hansen og Poul Erik 
Rasmussen. 
Tættest på flaget på hul 5 klarede Edith Kruse-Christiansen med 1,41 meter. 
Der var åbenbart ingen, der "turde" nærme sig flaget på hul 8 ! 
Vinderne blev hyldet - snakken gik - klappepræmierne uddelt og alle kunne se tilbage på endnu en 
vellykket Møn tur. 
Tak til Møn Golfklub, Edith og Marianne for et flot arrangement, der fortjener gentagelse. 
 
Tur til Harekær. 
Med skæven mod himlen kørte 26 Greve seniorer til Harekær torsdag den 7. Juni til en match med 
Harekær's seniorer med gunstart kl. 09.00. En enkelt 
havde glemt GPS'en, så han kørte det halve af Sjælland rundt, før han guided 
af Bjørn fandt Harekær. Heldigvis tids nok til at tee ud til den fastsatte tid, men lettere stresset så 
den 1. bold på hul 1 blev knaldet ind i klubhuset og dermed out af bounce. Sikken start. 
 
Trods bange anelser angående vejret kunne vi ikke ønske det bedre. 
 
Harekær banen er meget lumsk med meget vand på både kryds og tværs, hvilket 
kostede bolde af et hidtil ukendt antal for flere af Greve spillerne. Nå men efter godt 4 timer og 40 
minutter var alle kommet i mål, og klar til den flotte buffet og kolde fadbamser. 
 
Snakken gik højt så det var svært at høre oplæsningen af resultaterne, men det kunne også godt 
være det samme for Greve spillernes vedkommende. 
 
De 26 Greve spillere havde samlet lavet et gennemsnit på 18 medens 
hjemmebane spillerne havde et samlet gennemsnit på 26. 
 
Der var individuelle 1. - 3. præmer til både damer og herrer i både A og B 
rækken. Harekær spillerne var så " ugæstfri " at de tog alle 12 præmier. 
Herudover var der et ekstra antal præmier som de også indkasserede. 
Længste drive og tættest på hul gik selvfølgelig også til Harekær spillere. 
 
Det er vist det man kommer nærmest en ordentlig - nej det skriver jeg ikke, 
men jeg mener det. 
 
Det var dog lidt til at højne humøret hos Greve spillerne. Der blev 
udtrukket nogle gavekort blandt Greve spillerne til en fri omgang golf på 
banen. 
 
Nå men alt i alt en hyggelig dag på Harekær, hvor undertegnede på formandens 
vink takkede bestyrelsen i Harekær's Seniorklub for et godt arrangement, og 
et gensyn i Greve til næste år i Juli. 
 
 
 



Torsdag den14. juni afholdt Seniorklubben den årlige Sommerturnering arrangeret af Aase E. 
Larsen og Hugo Larsen. 
Trods Aase's og Hugo's intense bønner var vejrguderne ikke helt lydhøre. De 

må have taget fejl af årstiden og troet at den 14. juni var efteråret. For en iskold vind samt en 

smule regn fejede ind over banen, hvor de 40 tilmeldte spillere teede ud kl. 08.30 efter et 

fremragende morgenmåltid. 
 
Vi var derfor lidt skeptiske over hvor og hvordan den efterfølgende grillbuffet kunne indtages. Da 
seniorerne trods alt er glade og dermed kønne mennesker, og på bedste vis klarede strabadserne 
på banen, må guderne have forbarmet sig over os, så vi kunne indtage den fantastisk lækre grill 
buffet udendørs. 
 
Morgenbordet og den efterfølgende buffet var kreeret og udført af Stine og 
Dorthe med bl.a. hjemmelavet kartoffelsalat, grøn salat med alt godt samt 
grillet marineret gris og pølser samt efterfølgende kaffe med hjemmelavet 
æbletærte og creme fraiche. 
Alle deltagere var fulde af lovord for arrangementet som også fortjente stor ros for både det 
spiselige og for engagementet. Jeg og flere med mig er meget imponeret over den entusiasme 
Stine og Dorthe udviste for at gøre det rigtigt godt for seniorerne. Så endnu en gang stor tak til 
dem. 
 
Nå - men det var jo en turnering arrangeret af Aase og Hugo med præmier til 
de, der kom bedst rundt på de 18 huller. 
 
Vinderne blev udråbt af Aase med hjælp af Annette. 
 
Førstepræmien - vandrekøllen - går til den dame eller herre med højeste 
score. I år var det Tonny Jørgensen med en fantastisk score på 44. Stort 
tillykke til Tonny også med den efterfølgende nedskrivning. 
 
Vinderlisten : 
 
Damer : 
1, præmie Jytte Langebæk med 38 point 
2. præmie Edith Kruse-Christiansen med 36 point 
3. præmie Jette Dal Schmidt med 34 point 
 
Herrer : 
1. præmie Tonny Jørgensen med 44 point 
2. præmie Lars Hartig med 37 point 
3. præmie Leo Jessen med 36 point 
 
Længste drive på hul 4 : 
Jytte Langebæk og Stan Vreese 
 
Længste drive på hul 18 : 
Jytte Langebæk og Rhod Søndergaard 
 
Tættest på flag på hul 8 : 
Jette Dal Schmidt, ingen herrer på green på udslaget. 
 
Tættest på flag på hul 14 : 
Lene Kristiansen og Rhod Søndergaard 
 
Stor applaus til alle vinderne. Herefter blev der udtrukket flere klappepræmier. 



 
Også en stor tak til Aase og Hugo for et veludført arrangement, så det giver 
genvalg. 
 
Mandag den 13. august tog Seniorklubben en tur til Roskilde golfbane arrangeret af Gerda 
Schmidt og Edith Kruse-Christiansen. Referatet skrevet af Edith. 

Mandag kl. ca. 08.00 mødte 34 friske seniorer hinanden på Roskilde Golfklubs  
baneanlæg i strålende sol. 
Sekretariatet åbnede først kl. 08.30, men lidt bolde i opsamlingsmaskinen gjorde, at der kunne 
varmes op før spillet. 
Alle fik udleveret scorekort og så var det ellers ud på hullerne 1 - 18 - 17 - 15 - 13 og 12. 
 
I løbet af formiddagen hørtes flere gange på banen "gik den i" "den sprang over" "den blev våd" og 
det var selvfølgelig åen, som snoede sig igennem mange af hullerne og drillede mange, der var 
tale om. Nogle af vore spillere var ved at blive slået ned af bagfra kommende bolde, det blev påtalt 
i sekretariatet, og Helle ville tage sig af denne episode,  da hun mente at vide hvem der kunne 
være tale om. God behandling her.  
 
Jørgen og Stig (de sygdomsramte) ville ikke undvære vores mandagshygge og sad derfor troligt på 
terrassen og ventede på at vi skulle komme ind - mente dog at vi havde været lige lovlig længe om 
runden.  
 
Restaurant Albatros serverede Golfgryde med ris og pommes frites,  en rigtig velsmagende ret, 
som jeg tror alle spiste med velbehag. 
En kaffetår blev det også til, så alt i alt en dejlig dag (synes jeg) med masser af sol. 

Flot bane, men for manges vedkommende var der også plads til forbedring.  
  
Vinderne af dagens turnering: 
Herrer: 
Nr. 1 Mogens Kristiansen med 32 point vandt gavekort til Golfexperten 
Nr. 2 Rhod Søndergaard med 31 point vandt Golfhandske 
Nr. 3 Truels Westergaard med 30 point vandt 1 fl. Dr. Nielsen 
 
Længste Drive: Poul Erik Rasmussen vandt 1 fl. Rødvin 
 
Damer: 
Nr. 1 Jytte Langebek med 27 point vandt gavekort til Golfexperten 
Nr. 2 Lene Kristiansen med 25 point vandt Golfhandske 
Nr. 3 Jette Dal Schmidt med 24 point vandt 1 fl. Baileys 
 
Længste Drive: Lene Kristiansen vandt 1 fl. Rosé 
 
Tættest på "pinden": Marianne Sheye med 5,01 mtr. vandt 1 fl. Rosé 
 
Ingen herrer var tæt på "pinden" 
 
For alle os andre var der 10 stk. x 3 bolde i klappepræmie, som blev fordelt ligeligt mellem herrer 
og damer. 
 
Gerda og jeg giver nu "stafetten" videre, det har været dejligt med den store deltagelse/opbakning 
til arrangementerne både i Skovbo og Roskilde.  
Torsdag den 6. september afholdt Seniorklubben Efterårsturnering arrangeret af Karin og Erik 
Haar og stor tak til dem. 



I Jørgens fravær mangler vi en klumme efter vores Efterårsturnering torsdag den 6. september. Den 

lange fortælling må I undvære, men vinderne præsenteres her: 

Damernes resultat blev:  

Birgit Knudsen vandt med 39 point, Marianne Sheye nr. 2 med 30 point og Jette Dahl Schmidt nr. 3 

med 30 point. 

Herrernes resultat blev: 

Mogens Gervig vandt med 40 point, Bjørn Meyer nr. 2 med 35 point og Stan de Vreese nr. 3 med 

33 point. 

Vandrekøllen - skænket af Benny Flindt - gik til Mogens Gervig med dagens højeste score. Se 

køllen i Klubhuset. 

Vellykket arrangement som får nye arrangører i 2013 idet Marianne og Benny Flindt har påtaget sig 

opgaven i 2013. 

Odsherred den 18. og 19. september. 
Efter indsatsen sidste mandag tog en gruppe på 9 til Odsherred på det kendte tilbud om 
overnatning, middag og morgenmad på Fårevejle Golfhotel og spil tirsdag på Dragsholm og 
onsdag på Odsherred. 
Godt hotel, 2 gode baner - Odsherreds forni er meget kuperet, så nogen blev meget forpustet ! 
Frank Adrian løb med herrernes førstepræmie, Mogens Præstegaard med 2. præmien og Torben 
Lindholm med 3. præmien. 
Hos damerne blev Gerda M. Schmidt nr. 1, Edith Kruse-Christiansen nr. 2 og Aase Erringsø 
Larsen nr. 3. 
Torben Lindholm stod som arrangør og præmiesponsor. 
Et godt arrangement der kan gentages, flere andre baner mulige i aftalen. Tidspunktet må 
bestyrelsen i givet fald ændre - vi har rigeligt med september arrangementer. 

 
Natgolf fredag den 21. september. 
22 seniorer mødtes til gode pariserbøf med tilbehør kl. 19.00 og kl. 20.30 gik alle - vel instrueret af 
Lars og Stig - ud tre og tre på en 9 hullers runde, hver især kun bevæbnet med tre redskaber inkl. 
putter. 
Vejret holdt tørt - baneservice ved Steinmetz og Stig på plads så humøret var fint  
og scores, nåe ja - Frank Adrian og Jens Kjærgaard vandt med kun 43 slag. 
Og så var der rigtig hygge resten af aftenen frem til over midnat ved et veldækket bord med 
natmad og vin af mærket Libitum. 
Et helt fantastisk oste og pølsebord anrettet, sammensat og tilberedt af Annelise Beenfeldt 
Sørensen. 
Det må på kalenderen igen til næste år. 
 



Torsdag den 6. december holdt vi klubbens julefrokost i Tunehallens Restaurant for 52 
medlemmer. Stemningen var som sædvanlig høj og larmen mindede meget om indtil flere 
børnehaveklasser samlet på et sted, så det var svært at få ørenlyd for Annelise og Lars. 
Inden vi måtte tage os af retterne skulle årets senior kåres, Hertil havde Lars lavet skemaer uden 
navn på spillerne men med antal mødedage samt spillerens score. Hvert bord skulle herefter 
beslutte, hvilken spiller der skulle have æren, alene ud fra de på skemaet oplyste fakta. Der var 
flere stemmer på en af de " ukendte " spillere, som iflg. Lars facitliste var Mogens Gervig, Stort 
tillykke til Mogens som havde det højest registrerede antal mødedage til Seniorklubbens 
arrangementer såvel hjemme som ude, hvilket også gav den højeste samlede score. 
 
Derefter tog Gerda og Palle ordet for at udråbe vinderne af den gennem sæsonen spillede 
hulspilsturnering. 64 af medlemmerne havde på et tidspunkt afleveret scorekort på en disse dage, 
hvilket må siges at være flot. 
Efter nøje granskning af alle disse kort kunne vinderen kåres : 
 
På 1. pladsen som en suveræn vinder kom Rhod Søndergaard, på en lige så flot 
2. plads kom Mogens Præstegaard. 3. pladsen var der hele syv spillere med 
samme resultat, det var : Benny Flindt, Jytte Langebek, Palle Mortensen, 
Torben Lindholm, Villy Olesen og Vagn Skovholm Hansen. Stort tillykke til 
alle vinderne samt tak til alle for den store tilslutning. 
 
Herefter fik vi så endelig lov til at komme i gang med det, vi alle var kommet efter. En sædvanlig 
flot buffet samt diverse sild på bordet, hertil juleøller og snapse efterfulgt af kaffe med en a'vec og 
diverse chokolader. 
 
Så skulle der spilles om de medbragte pakker. Hold da helt fest hvor deltagerne kunne komme af 
sted i en sådan fart efter gaverne, at man fik helt åndenød bare ved at kigge på. Som sædvanligt 
nåede alle bordene at få samlet et antal pakker, så der var en til alle. 
 
En stor tak til udvalget som bestod af Annelise, Lars og Stig, samt en tak 
til sponsorerne af snapsene. 
 
Mandag den 17. december holdt Seniorklubben juleafslutning arrangeret af Frede. 
 
Utroligt - ny rekord. Næsten halvdelen af Seniorklubbens medlemmer ialt 46 var mødt op i går til 
festligt samvær over Gløgg og æbleskiver. 
 
Efter gløggen var der putte konkurrence. 
 
1. omgang skulle der ud af 3 bolde 2 i hul, lykkedes det ikke, var man ude. 
2. omgang skulle der ligeledes 2 bolde i hul men kun ud af 2.  
4 damer og 4 herrer klarede cuttet. 
3. omgang fik hver deltager kun et forsøg til at få bolden i hul, en forbier var derfor ensbetydende 
med at man var ude. 
De der fik bolden i hul fortsatte til der var kåret en vinder. 
 
Hos damerne vandt Lene foran Gerda M.S. efter flere omspil. 
  
Hos herrene vandt Rhod med Leo på 2. pladsen ligeledes efter omspil 
 
Gavekort til Super Best på kr. 200,- som 1. præmie og 3 bolde som 2. præmie til både D og H. 
 
De 2 vindere skulle derefter dyste om 1. pladsen med en god cigar sponseret af Leo som præmie. 
Efter utallige runder lykkedes det Rhod at sende bolden forbi hullet. Så en god cigar til Lene og 
tillykke samt tak til alle deltagerne for god sportsmandschip. 



 
Herefter takkede formanden for fremmødet med ønsket om en god jul. 
 
Torsdag den 27. december holdt Seniorklubben Nytårsparade arrangeret af Lars. 
 
Så fik vi sendt det gamle golfår af sted på værdig vis med bulder og brag, 
champagne og kransekage. 
 
Der var 31 tilmeldt og 9 der tog chancen, så 40 ialt deltag i nytårsparolen 

- ganske flot. 
 
Vor lille gættekonkurrence med 13 spørgsmål blev vundet af Wagn og Leo begge 
med 9 rigtige, der gav 2 flasker rødvin til hver. 7 havde 8 rigtige og de fik hver en æske bolde. 
Vor lille gættekonkurrence med 13 spørgsmål blev vundet af Wagn og Leo begge 
med 9 rigtige, der gav 2 flasker rødvin til hver. 7 havde 8 rigtige og de fik hver en æske bolde. 
 
Formanden takkede herefter alle for deres indsats i 2012, så klubben igen kom på ret 
køl, med håbet om fortsat opbakning i 2013. 
 
2013 er allerede så småt begyndt med diverse aktiviteter for seniorerne. 
Aktivitetsplanen for 2013 er lagt ind på hjemmesiden så alt tyder på endnu et godt og aktivt år for 
medlemmerne i Seniorklubben i Greve Golfklub. 
 
 
 
Jørgen Gotfredsen 
       Sekretær 

 

 

 

Bilag 3 
 

Indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 

 

 

Forslag 1: 
Der foreslås indført et stk. 9 i § 2, således: 

”Medlemmerne orienterer sig på hjemmesiden om klubbens, DGU’s, DIF’s eller andres 

væsentlige beslutninger om medlemsforhold og andre bestemmelser henhørende under § 9”. 

 

Forslag 2: 
Efter økonomiudvalgets og bestyrelsens erfaringer efter Smørumsagens mange restancer og 

løsningen heraf ønskes teksten i § 3 stk. 8 udvidet. 

 

Nuværende tekst: 

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.  

Til ny tekst: 

”Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede, 

medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra”. 



 

 

Forslag 3: 
Indkaldelsesreglerne i § 4 stk. 2 andet punktum foreslås moderniseret fra: 

 

Nuværende tekst: 

Indkaldelse kan ske, ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse pr. brev eller e-mail til medlemmerne, 

med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden samt indkomne forslag 

Til ny tekst: 

”Indkaldelse sker ved opslag i klubben, på hjemmesiden og/eller via den af hvert enkelt medlem 

angivne mailadresse i medlemskartoteket (p.t. Golfbox). 

Indkaldelsen udsendes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, beretning og indkomne 

forslag”. 

 

Forslag 4: 
Revisionen foreslås styrket ved en ændring fra 1 til 2 revisorer, hvorfor § 4 stk. 8 ændret fra: 

 

Nuværende tekst: 

Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år og skal vælges uden for bestyrelsen. 

 

Til ny tekst: 

”Udenfor bestyrelsen vælges: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 1 revisor vælges i lige år og 1 i 

ulige år. Valgperioden er 2 år. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen”. 

 

Forslag 5: 
Efter retningslinier fra DIF, DGU og offentlige myndigheder kan lejeaftaler imellem klubber og 

bane ejere indeholde bestemmelser om personaleansættelser i klubregi. Noget sådant er tilfældet i 

klubbens aftale for 2013, og for at undgå bekræftelse af forhandlingsmandat ved afholdelse af 

ekstraordinære generalforsamlinger ønskes bestyrelsens kompetence ændret ved en ændring  

af § 6 stk. 3 fra: 

 

Nuværende tekst: 

Bestyrelsen kan ikke ansætte lønnet personale. 

Til ny tekst: 

Bestyrelsen ansætter det for klubbens drift nødvendige personale. 

 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 

formand 

 

 


