
 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen     
 

Referat fra ordinær Generalforsamling i Greve Golfklub 

Torsdag, den 27. marts 2014 kl. 19:00 

i Tune Menighedscenter Tune Center 17, 4030 Tune 
 

1. Generalforsamlingens åbning 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød de 49 fremmødte medlemmer velkommen og gik 

herefter til pkt. 2. 

   

2. Valg af dirigent 

Benny Flindt blev foreslået og valgt med akklamation. Benny Flindt takkede for valget og konstaterede at 

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. vedtægtens §4. Referent blev Inge Larsen.  

   

3. Beretning om klubbens virksomhed i 2013 

Årsberetning for Greve Golfklub tillige med samtlige udvalgsberetninger er udsendt med indkaldelsen. De 

enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt om de havde yderligere kommentarer til beretningerne. 

  

Jesper Carstensen / Eliteudvalg:   Træningen for både dame- og herreeliten er 

startet og der er afholdt en enkelt  

kvalifikationsmatch for herreelitespillerne.  

Roland Pedersen / Regel – og Handicapudvalg: Ingen bemærkninger.  

Claus Lindqvist / Juniorudvalg:   Ingen bemærkninger. 

Frank Adrian / Begynderudvalg:  Frank Adrian benyttede lejligheden til at give  

    en stor tak til de faddere, som havde ydet et  

    stort stykke arbejde i sæsonen 2013. 

Tino Pedersen / Turneringsudvalg:  fortalte om et nyt tiltag, som klubben vil  

afprøve i denne sæson, nemlig en turnering for 

klubbens yngre medlemmer (ungseniorer). Dette tiltag 

er sat i værk for at gøre et stykke arbejde for at 

fastholde netop denne gruppe af medlemmer. 

 

Frede Kruse-Christiansen overtog ordet og informerede i det info-møde som klubben traditionen tro afholdt 

den 27. februar og hvor de ideer og tiltag, som klubben arbejder med bliver beskrevet i detaljer.  

Årsberetningen for 2013 er udsendt med dagsordenen, så FKC benyttede lejligheden til at opsummere, hvad 

der er sket fra 1. januar til d.d.  

FKC henviste til diverse verserende sager i den danske golfverden med klubber, der var kommet i store 

problemer og kunne forsikre om at Greve Golfklubs samarbejde med baneejerne fungerer upåklageligt.  

Herefter overgav FKC ordet til Stine Kiel-Larsson, som kunne berette om det seneste omkring klubhuset. 

Greve Golf har modtaget en ”grave/støbe/kloakeringstilladelse men den egentlige byggetilladelse er endnu 

ikke formelt modtaget.  

Entreprenørerne starter med at støbe fundament den 31. marts. Elementerne er bestilt, således at klubhuset 

efter planen skal stå klar senest 1. august.  

Klubhuset bliver i to etager. APS’et midler rækker ikke til at indrette 1. salen, hvorfor dette i første omgang 

kommer til at stå råt. 



FKC overtog atter ordet og meddelte at klubben havde fået et tilbud fra ApS’et ved Leif Nyholm om at 

indrette 1. salen til klublokaler. Klubben påtænker derfor at anvende det opsparede beløb samt hensættelser 

(i alt 150.000 kr) og har den 28. februar sendt en ansøgning til kommunen om et anlægstilskud på 630.000 

kr. til indretning af 1. salen. Vi har i skrivende stund endnu ikke fået svar men regner med at dette kan 

komme inden længe. Da GGK aldrig tidligere har modtaget støtte fra Greve Kommune, mener vi at der bør 

være en god mulighed. 

 

GGK får stadig flere medlemmer og er pr. d.d. 819 medlemmer. Da vi ikke bruger mange penge på 

annoncering, må det være de gode ambassadører for klubben. Klubben har vedtager at gøre det hidtidige ad 

hoc udvalg for PR og information til et fast udvalg, hvor Inge Larsen er formand. Udvalget har et tæt 

samarbejde med DGU, som til stadighed udarbejde nyt og anvendeligt materiale.  

 

Inge Larsen talte kort om PR- og Informationsudvalgets arbejdet, som bla. består i at arrangere den 

forestående Golfens Dag, der afholdes søndag, den 27. april kl. 14-16. Udvalget har yderligere fået et nyt 

medlem Thomas Vennekilde, som har stor erfaring med PR arbejde i DGU regi og bla. skriver en del for 

www.golf.dk. Endvidere fortalte IL om et nyt tiltag fra DGU ”Golfspilleren i Centrum”, som er et ny IT-

værktøj, der i grove træk skal hjælpe de danske golfklubber med at give golfspillere den bedste oplevelse. IL 

fortalte at Greves medlemmer dels vil støde på dette værktøj i vores egen klub men også, når de spiller green 

fee i andre klubber (som har tilsluttet sig dette værktøj)  

 

FKC talte om det nyt Bane- og Miljøudvalg, som især skal beskæftige sig med de nye miljøregler, som 

Greve Golf overholder til punkt og prikke. Det er endvidere meningen, at udvalget skal formalisere en form 

for banekontrol, som det er aftalt med APS’et.  

 

FKC fortalte kort om den nye skolereform, som Greve Golfklub i samarbejde med andre 

idrætsorganisationer vil tage del i. 

 

Endelig kunne FKC berette om bestyrelsens planer om at ændre bestyrelsens sammensætning fra hidtil 7 + 2 

(suppleanter) til 10 fuldgyldige medlemmer. DGU har gjort noget tilsvarende og ideen med at droppe 

suppleanterne er, at bestyrelsen bliver mere effektiv med 10 fuldgyldige medlemmer med hver deres 

ressortområde. Såfremt et bestyrelsesmedlem skulle vælge at træde ud i valgperiode, vil vedkommende blot 

blive erstattet ved førstkommende generalforsamling.  

 

FKC afsluttede med at takke baneejere, alle klubbens medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer for et rigtigt 

godt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. Dirigenten spurgte herefter om klubbens beretninger med 

kommentarer kunne godkendes. Beretningen blev godkendt med akklamation.   

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Stig Person gennemgik regnskabet, som blev vist på projector. Dirigenten spurgte herefter om der 

var kommentarer til regnskabet. Da der ikke var kommentarer blev regnskabet for 2013 godkendt med 

akklamation.   

 

5. Indkomne forslag 

Forslagene fremsat af bestyrelsen i henhold til fremsendte bilag 2 (et beslutningsforslag samt seks forslag til 

vedtægtsændringer) Såvel beslutningsforslag samt ændringsforslag til vedtægter blev vedtaget enstemmigt.  

 

A: beslutningsforslag: 

I forbindelse med det igangværende byggeri og etablering af nye klubhusfaciliteter ønsker 

bestyrelsen at have mulighed for evt. at erhverve egne faciliteter inden for de rammer som 

klubbens reservefond og egenkapital giver mulighed for, ved evt. køb af egne klubfaciliteter til 

brug for klubbens aktiviteter. 

I henhold til vedtægterne §6 stk. 7 anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens beslutning 

om, at bestyrelsen fremadrettet kan disponere midler fra reservefond og egenkapital til dette 

formål.  

 

http://www.golf.dk/


B: forslag til vedtægtsændringer: 

 

Forslag 1 vedrører §2 stk. 6 – ny tekst: 

Aldersbetinget skift af medlemskategori sker den 1. januar året efter, at medlemmet er fyldt 

kategoriens slutår.  

 

Forslag 2 vedrører §3 stk. 10 – ny tekst: 

Medlemskab skal opsiges skriftligt til bestyrelsen ved brev eller e-mail med én måneds varsel 

til udgangen af december måned og er gyldig efter skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen. 

Medlemskab fortsætter i næste kalenderår, såfremt det ikke er opsagt senest 30. november. 

 

Forslag 3 vedrører §5  

 

§5 stk. 1 – ny tekst: 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 

3 2015), 4 (2016) og 3 (2017) medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

 

Nuværende §5 stk. 2 bevares uændret: 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 

 

§5 stk. 3 – ny tekst: 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv indtil næste generalforsamling. 

 

Nuværende §5 stk. 4 og 5 udgår (omhandler suppleanter. 

 

§5 stk. 4 – ny tekst: 

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, fastsætter selv 

sin forretningsorden. 

 

Resten af §5 bevares uændret, idet afsnittenes numre tilrettes. 

 

Forslag 4 vedrører §6  

 

§6 stk. 1 – ny tekst: 

Bestyrelsen træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. 

 

Forslag til helt ny §6 stk. 2 med følgende tekst: 

Til varetagelse af klubbens daglige ledelse og drift nedsætter bestyrelsen et Forretningsudvalg 

(FU) bestående af fire personer fra bestyrelsen, hvoraf formand, næstformand og kasserer er 

faste medlemmer samt et yderligere medlem valgt blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

Resten af §6 bevares uændret, idet afsnittenes numre tilrettes. 

 

Forslag 5 vedrører §7  

 

Forslag til helt ny §7 stk. 1 med følgende tekst: 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til samarbejdsudvalg og driftsudvalg til varetagelse af de 

i lejekontrakten parterne imellem aftalte overordnede samarbejdsrelationer. 

 

Forslag til helt ny tekst §7 stk. 2: 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse 

er behov for.  



Turneringsudvalg, juniorudvalg, eliteudvalg, begynderudvalg, bane-og miljøudvalg, PR og 

infoudvalg samt handicapudvalg er faste udvalg. Disse udvalg konstitueres snarest efter 

generalforsamlingen. 

 

Forslag 6 vedrører §8  

 

Forslag til ny tekst §8 stk. 2: 

Det reviderede regnskab er til rådighed for samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til 

ordinær generalforsamling og kan rekvireres pr. brev eller e-mail. 

 

Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse hermed.   

 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

Stig Person gennemgik budget og kontingenter på projector. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål 

til det fremlagte budget. Da dette ikke var tilfældet blev budgettet vedtaget med akklamation og hermed var 

kontingentet således også fastlagt.   

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Eftersom vedtægtsændringerne for §5 for så vidt angår bestyrelsens sammensætning blev vedtager under 

punkt 5 udgik dette punkt og generalforsamlingen fortsatte til punkt 7.1. 

 

7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

A.bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode 

Claus Lindqvist blev genvalgt 

Frank Adrian blev genvalgt 

Jesper Carstensen modtog nyvalg 

 

B.bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 

Lars Hartig modtog nyvalg 

 

C.bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode 

Lotte Stoltenberg modtog nyvalg 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

A.revisor for en toårig periode 

Søren Kramer blev genvalgt 

 

B.revisorsuppleant for en etårig periode 

Aase Erringsø Larsen blev genvalgt 

 

9. Eventuelt 

Jesper Carstensen efterlyste en enkelt holdleder for herrernes 3. hold samt frivillige, som ville bruge et par 

timer i forbindelse med eliteholdenes hjemmekampe i danmarksturneringen. Henvendelse kan ske til Jesper 

Carstensen. Ligeledes blev klubben medlemmer opfordret til at møde op ved holdenes hjemmekampe for at 

støtte klubbens elitehold. 

Dirigenten gav herefter generalforsamlingen tilbage til formanden for en afsluttende bemærkning. Frede 

Kruse-Christiansen takkede Jørgen Gotfredsen, som desværre ikke kunne være til stede ved 

generalforsamlingen, for hans store indsats for klubben i årenes løb. Yderligere var der tak til dirigenten for 

vellykket styring af Generalforsamlingen samt tak til alle de fremmødte medlemmers opbakning  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00    

 

 

Benny Flindt   Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 


