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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 

 

TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 

i 

K L U B H U S E T 

Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde 
 

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 2014 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  

 

5: Indkomne forslag - Ingen. 

   

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Specificeret budget forelægges. 

    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2015”, samt kr. 100 for passive – bilag 2. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

     A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

          Nuværende Roland Pedersen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Inge Larsen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Lotte Stoltenberg, der indstilles til genvalg. 

 

     B:Bestyrelsesmedlem for en toårig periode: 

         Nuværende Frank Adrian har ønsket at udtræde uden for tur. 

         Michael Stoltenberg opstilles i Frank Adrians resterende valgperiode  



 

     C: Bestyrelsesmedlem for en etårig periode: 

          Nuværende Jeppe Dohn, der har afløst Tino Pedersen, indstilles til genvalg 

          for den resterende valgperiode. 

 

      

8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 

    A: Revisor for en toårig periode: 

         Nuværende Jesper Gotfredsen, der indstilles til genvalg. 

     

    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 

         Aase Aarskov Hansen, der indstilles til nyvalg. 

       

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 2014. 

 
Som klubformand er det selvfølgelig et privilegium at skrive hovedberetningen for 

klubbens virksomhed og bestyrelsens arbejde i 2014, men samtidig er det jo ”kun” en 

forenklet og sammenfattet historieskrivning over sæsonens forløb. 

Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 

generalfor- samling, som i år afvikles torsdag den 05. marts, skal ses i sammenhæng 

med udvalgenes neden- stående beretninger og orienteringsmæssigt også i sammenhæng 

med beretningerne fra Dame- og Seniorklubberne. Herreklubben har i skrivende stund 

indkaldt til deres ordinære generalforsamling 

Til afholdelse den 3. marts. Deres beretning er under udarbejdelse og medsendes således 

ikke.  

 

Men der er meget mere information. 



 

Klubbens bestyrelse har valgt at arbejde med en fuldstændig åben information om hele 

virksomheden og arbejdet – ikke alene overfor alle klubbens medlemmer, men også 

overfor alle andre der går ind på klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk eller 

www.grevegolf.dk  

Der kan selvfølgelig i bestyrelsesarbejdet være områder af mere fortrolig karakter, som 

enten ikke kan, eller som ikke ønskes offentliggjort før et bestemt tidspunkt, eller i det 

hele taget. 

I modsætning til mange andre klubber har vi indtil videre valgt ikke at indføre et 

medlemslogin, men en helt åben information. 

I forbindelse med denne beretning har jeg gennemgået klubbens offentliggjorte 

information – en information der forbliver liggende på hjemmesiden og med tiden også 

danner grundlag for historieskrivning. 

 

Som forberedelse til generalforsamlingen kan jeg anbefale alle interesserede at søge 

information på www.grevegolfklub.dk , hvor der findes: 

 

1: Under Klubben –Forretningsudvalg, Bestyrelse, Generalforsamling og 

Informationsmøde: 

34 siders Forretningsudvalgsreferater, 10 møder i 2014 – til dato 

34 siders Bestyrelsesreferater, 7 møder i 2014 – til dato. 

4 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2014. 

9 siders referat fra Informationsmøder i februar 2014 og 2015. 

 

2: Under Nyheder: 

En lang række konkrete nyheder. 

46 siders information via 17 udgivelser af Klubnyt Greve 2014 og 2015. 

 

3: Under klubben – udvalg og Samarbejds- og Driftsudvalg. 

Adskillige siders udvalgsreferater fra de mange udvalgsområder og aktiviteter. 

 

4: Og så er vi også at finde på Facebook. 

 

5: Endelig står vi altid til rådighed for pressen. Vi har et godt forhold til lokalpressen, 

der er gode til at omtale klubbens aktiviteter. Formanden for Klubbens PR og 

Informationsudvalg, Inge Larsen har til de omkringliggende lokalaviser og 

gratisaviser året igennem leveret et utal af artikler og billeder. 

 

Foreningsåret og sæsonen 2014 er således allerede velbeskrevet, hvorfor jeg her vil 

indskrænke mig til omtale af større og/eller særlige områder. 

 

Sekretariatet. 

I slutningen af 2013 startedes drøftelser og planer om at flytte en række administrative 

områder fra økonomiudvalgets-, formandens og andres arbejdsområder til det fælles 

Sekretariat under ledelse af Golfmanager Stine Kiel Larsson. 

Igennem hele 2014 har der været arbejdet hen imod en igangsætning, og efter et SU 

møde i december lå en aftalt skitse klar med start den 1. februar 2015, hvor 

medlemskartotek, kontingentstyring og andre økonomiske områder overflyttedes. 

Økonomiudvalget skal følge processen indtil alt er på plads og medarbejderne trygge 

ved de nye opgaver. 

Planen indeholder øgede resurser i Sekretariatet i løbet af 2015, hensyntagen til en 

barselsorlov og en overflytning af en række administrative klubopgaver (typisk fra 

formanden) i sidste del af 2015. 

http://www.grevegolfklub.dk/
http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolfklub.dk/


Samarbejdet eller integreringen heraf beskrives i en Administrationsaftale imellem 

klubben og ApSet – en aftale der efterfølgende skal godkendes af Dansk Golf Union. 

Aftalen er omfattende i sin form, idet den – ud over hele økonomi- og 

administrationsområdet - bl.a. forudsættes at skulle indeholde aftaler om 

personalepolitik, personaleforhold i det hele taget samt andre væsentlige forhold for den 

fælles drift og det fælles samarbejde. 

Helt overordnet samarbejdes via et Samarbejdsudvalg og et Driftsudvalg. 

 

Det nye klubhus. 

Når vi ser tilbage på tidligere byggeplaner, der i 2013 blev brugt store administrative 

resurser på, kan vi i dag konstatere, at de oprindelige planer blev ”skudt ned” af 

manglende muligheder for at opnå kommunal støtte til en lånegaranti. ApSet 

revurderede og gennemførte i stedet et nyt projekt tilbygning – det vi i dag kender som 

det nye klubhus. 

Primo august 2014 kunne Borgmester Pernille Beckmann hejse flaget og åbne det nye 

klubhus, hvor vi siden har haft stor glæde af de ændrede faciliteter og de noget større og 

bedre forhold for medlemmer og gæster. 

Undervejs i byggeprocessen blev klubben tilbudt at købe 1. salen og indrette 

klubsekretariat, møde- og undervisningslokaler. I den anledning søgte klubben et 

anlægstilskud hos Greve Kommune for sammen med klubbens egne midler at erhverve 

lokalerne for et beløb til brug for færdiggørelse af lokalerne, der stadig står som en ydre 

skal. Endvidere planlagdes at søge diverse fonde om midler til nødvendigt inventar, 

kontor, møde og undervisningsfaciliteter. Klubbens ansøgning ”faldt af” byrådets 

budgetforlig for 2015, og i stedet fik vi bevilget et hjælpetilskud på blot kr. 95.000,-. 

Køb var herefter økonomisk umuligt, og i stedet udarbejdedes en lejeaftale dækkende 

hele 1. salen. Ved årsskiftet var status, at klubbens lille Task Force Klublokale var i fuld 

gang med færdiggørelse af ansøgninger til diverse fonde og udnyttelse af kommunens 

kr. 95.000,- med henblik på – under lejeaftalen - at kunne færdiggøre området og 

efterfølgende møblere og indrette til dagligt brug. 

Som tidligere besluttet på generalforsamling indgår klubbens til rådighed værende 

midler i disse planer om erhvervelse, etablering og indretning af funktionsdygtige 

klublokaler på 1. salen.   

 

Bane og Miljøforhold. 

Efter sidste års generalforsamling ændredes Lars Hartigs  job som frivillig 

Miljøkonsulent til – i samarbejde med greenkeeperstaben – at varetage opfølgning på de 

i marts 2014 indførte nye lovbestemmelser vedr. miljøregler for golfbaner. Som bekendt 

er området i dag dækket af et fast udvalg – ikke alene vedr. miljøområdet, men også som 

baneudvalg.  Bane og Miljøudvalget har direkte reference til bestyrelsen. 

Hele miljøområdet har i 2014 været dækket 100 % ind – alle indberetninger er 

gennemført og godkendt, ligesom man har deltaget i diverse kurser på området. 

Arbejdet som udvalg med ”ansvar for banen” intensiveredes i sidste halvdel af 2014 – 

bl.a. med udgangspunkt i udspil og udviklingskonferencer fra Dansk Golf Union – 

herunder idematerialer fremlagt fra andre golfklubber. Vi kalder det en ”Grevemodel” 

og omkring årsskiftet startede Lars Hartig de første møder herom. Der arbejdes med 

planer om selvstyrende grupper i baneplejen og systemet vil blive publiceret i starten af 

2015, bl.a. på Informationsmødet primo februar. 

 

Golfspilleren i Centrum. 

Overskriften er navnet på et elektronisk spørgeskemasystem udarbejdet, administreret 

og styret af Dansk Golf Union – et system der hen over en sæson automatisk henvender 

sig til klubbens egne medlemmer. I har sikkert alle fået en sådan henvendelse. 



Ligeledes tilsendes skemaet til alle vore greenfee gæster, og hele programmet går 

simpelthen ud på at give ros og ris tilbage til de deltagende klubber – ikke bare om 

banens tilstand, men om hele vor virksomhed. 

Vi tager disse meldinger alvorligt og indretter arbejdsindsat og planlægning herefter. Jeg 

skal derfor opfordre alle til at besvare henvendelsen, som typisk udsendes til hver enkelt 

1 gang årligt. 

 

Om samarbejde med DGU, Greve Kommune, Idrættens lokale organer og andre 

idrætsklubber. 

Bestyrelsen gør alt hvad vi kan for at møde frem og understøtte det fælles arbejde for 

klubberne og de frivillige ledere – både på landsplan og lokalt. 

Stig Person, der i mange år har haft bestyrelsesposter i Idrættens Fællesråd og Idrættens 

Kontaktudvalg, har ønsket at stoppe, hvorfor vi har indstillet Michael Stoltenberg til 

valg (Michael blev valgt i januar 2015) 

Vi forsøger at deltage i medlemsmøder og generalforsamlinger og holder selvfølgelig 

øje med de tilbud, som klubben er berettiget til og kan få gavn af – praktisk som 

økonomisk. 

Ud over PR samarbejdet og aftaler om særlige tilbud om prøvemedlemskaber med 

Ældresagen, Greve Idrætsforening og Karlslunde Idrætsforening er der udviklet et 

skoleprojekt med deltagelse af 3 idrætsafdelinger i Karlslunde Idrætsforening, Greve 

Golfklub og 2 kommunale folkeskoler (Strandskolen og Karlslunde Skole). Projektet, 

der støttes økonomisk af Greve Kommune, kører frem til juni 2015 er nu halvt færdigt. I 

første halvdel af 2015 vil projektet blive evalueret på alle områder med henblik på 

fortsættelse i samarbejde med kommunen. 

 

Den nye organisation. 

Som de fleste husker omdannede vi ved sidste års generalforsamling klubbens 

ledelsesorganisation, til en 10 mands bestyrelse – en daglig ledelse ved et 

forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. 

7 af bestyrelsesmedlemmerne er samtidig ”ansvarlige” for de 7 stående udvalg. 

Modellen ændrer samtidig arbejdsformen derhen, at bestyrelsen fremadrettet mødes 3 

gange årligt, forretningsudvalget så tit det er nødvendigt (8 – 12 gange årligt), og de 

udvalgsansvarlige bestyrelsesmedlemmer arbejder så primært i eget stående udvalg. Det 

er min fornemmelse, at vi alle er ved at finde os tilrette i modellen, men vi arbejder 

stadig med at forbedre den fælles tværgående information og den overordnede 

beskrivelse, der bl.a. skal præcisere ansvar og kompetencer, er endnu ikke færdiggjort. 

Ændringerne betød også beslutningen om at etablere en frivilligkoordinator, til hvilken 

Lotte Stoltenberg blev valgt. Området er helt nyt, hvorfor både Lotte og den øvrige 

ledelse har arbejdet med at definere arbejdsopgaverne – et arbejde der stadig pågår. 

Stillingen blev samtidig ved konstitutionen en del af det 4 mand store FU, hvilket i en 

opbygningsfase bestemt er en fordel for os alle. Det er mit håb, at vi alle lærer at benytte 

denne resurse bedst muligt til gavn for klubbens mange nuværende og kommende 

frivillige. 

Endelig benyttes flere stabsfunktioner i det daglige arbejde – det hidtidige 

Administration og Økonomiudvalg og den relativt nye Konsulentgruppe. Dette skal 

fortsætte, om end økonomidelen skal omdefineres, efter at det meste af det praktiske 

økonomiarbejde er flyttet til Sekretariatet. Denne metode er til stor gavn og støtte for 

klubbens ledelse, der kan trække på de pågældende, når behov opstår. 

  

 

Afslutning. 

Bestyrelsen takker for godt samarbejde med alle udvalg og klubberne i klubben. Tak for 

de mange timer som alle vore frivillige ledere og hjælpere har præsteret året igennem – 

håber energien hertil også er der fremadrettet. 



Tak til samtlige ansatte der året igennem har ydet en stor uegennyttig indsats på alle 

arbejdsområder – udendørs som indendørs, på baner, træningsanlæg restaurant og 

Sekretariat. 

Endelig en tak for godt og konstruktivt samarbejde med alle eksterne samarbejdsparter i 

øvrige idrætsforeninger, skoler, Greve Kommune, Dansk Golf Union og Danmarks 

Idræts Forbund. 

Til sidst tak for et positivt og konstruktivt samarbejde ApS og klub imellem og tak til 

mine bestyrelseskolleger for et utal af konstruktive debatter – et godt samarbejde, der 

giver et godt grundlag for klubben og dens medlemmer. 

 

Februar 2015. 

Frede Kruse-Christiansen 

Formand 

 

Frivilligkoordinatoren beretning 2014. 

 
Ved sidste års generalforsamlingen, blev det vedtaget at GGK skulle udvides med en 

frivilligkoordinator, der skulle være en del af FU og dermed også født medlem af 

bestyrelsen. 

Det oprindelige kommissorium for frivilligkoordinator ”embedet”, var at ”organisere og 

videreudvikle Greve Golfklubs alsidige frivillig netværk sammen med bestyrelsen”. 

Ja tak….. når man så som nybegynder i hele denne golfverden, så også er så overmodig 

at kaste sig ind i frivilligkampen, ja så var det bare at holde tungen lige i munden og 

stille 1.000 spørgsmål til  sekretariatet, bestyrelse og FU medlemmerne om alt hvad der 

vedrørte golfverdenen som jeg ikke anede noget som helst om, for bare i første omgang 

at danne mig en ide om hvad golffolket var for en størrelse og så derfra udforme en 

vision for området. 

Min vision er: at det skal være sjovt at være frivillig!! At det skal være et stykke 

meningsfyldt arbejde man som frivillig melder sig til og at alle arbejdsområder skal 

være veldefinerede og velbeskrevet. Min vision er at sikre tilstrækkelige og optimale 

kompetencer og hænder til de opgaver der skal udføres i forbindelse med 

vedligeholdelse og udvikling af Greve Golf Klub inden for frivillighedens rammer og at 

det frivillige arbejde honoreres på behørig vis. 

Når det er sagt, så har der i det forgangne år været fokus på at definere rammerne for 

koordinatorrollen, der nu omfatter indhentning af børneattester for de frivillige der fast 

arbejder med unge under 15 år, vedligeholde den efterhånden omfattende database over 

frivillige i klubben samt registrere hvem der får tildelt og deltager i hvilke kurser. Det er 

også planen at det er koordinatoren der skal stå for afholdelsen af DANA CUP’en – de 

frivilliges årlige turnering. 

Greve Golf Klub bruger aktivt de data som ”golfspilleren i Centrum” generere, ud fra de 

spørgeskemaer som alle medlemmer, 3 gange om året bliver bedt om at svare på, om 

tilfredshed med baneforhold, shoppen, vejledning, mulighed for forplejning etc.  I den 

forbindelse er det min opgave at samle og videreformidle til de enkelte udvalg, hvilke 

medlemmer der har tilkendegivet at de ønsker at yde et stykke frivilligt arbejde, så vi 

kan få taget godt imod nye frivillig. 

Der foregår en masse aktivitet hos både DGU, DIF og Greve kommune  omhandlende 

frivilliges arbejde og organisering i klubberne Jeg har i 2014 deltaget i DGU’s 

udviklingskonference , hvor hovedtemaet var organisering af frivillige i klubberne, 

fyraftensmøde i DGU med titlen ”den gode begyndelse”, der mest handlede om 

begynderarbejdet og om hvordan man kunne videreudvikle denne opgave. Begge dele til 

stor inspiration i det videre arbejde som koordinator, hvor mange af ideerne og 

oplæggene vil blive brugt som afsæt for det videre arbejde i GGK. 



2015 – vi skal have taget hul på en redefinering af rammerne for afholdelsen af DANA 

CUP’en - de frivilliges turnering.  Der skal arbejdes videre med det gode initiativ 

omkring nedsættelsen af arbejdshold til vedligeholdelse af bane og udendørs områderne. 

Der skal ligeledes arbejdes videre med planerne om en baneservice ordning. Der skal 

arbejdes videre med en sundhedskampagne for at skaffe nye medlemmer under mottoet 

”golf er sundt”.  Tanker om at lave en informationsavis/nyhedsbrev til og om de 

frivilliges arbejde kunne jeg også godt tænke mig at arbejde videre med. Og sidst men 

ikke mindst skal der arbejdes med at beskrive og definere arbejdsområder som skal/kan 

varetages af frivillige. 

 

Februar 2015 

Lotte Stoltenberg 

 
 

ØKONOMIUDVALGETS BERETNING 2014. 

 
Stig Vincent Person       kasserer med budget- og økonomi oversigt, fakturaskrivelser, 

greenfee afregning. 

Benny Flindt                 bogholderi, kontingentopkrævning, rykkerbreve, 

regnskab og ajourføring af golfbox.  

Poul Erik Rasmussen     restancer, rykkerprocedure, advokatsager og udmeldelser. 

 

Regnskabet 

Regnskabet for Greve Golfklub er afsluttet med et overskud på 43.785kr. 

Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes: 

- at kontingentindtægterne er blevet 600.000 kr. større end forudsat og at 

betalingen til Greve Golf Aps, i overensstemmelse med de indgåede aftaler, er 

tilsvarende større. 

- at greenfee indtægterne er blevet 48.000 kr. større end budgetteret 

- at Lønudgiften er blevet 300.000 kr.  større end budgetteret, men da det 

offentlige løntilskud er forøget med 280.000 kr., er merudgiften kun 20.000 kr.. 

Det skal bemærkes, at der som konsekvens af en ændring i overenskomsten, er 

afsat 120.000 kr. til dækning af feriepenge forpligtigelsen som skyldig 

omkostning i balancen.  

 Den almindelige drift af golfklub og aktiviteter svarer til det budgetterede  

Overskuddet er henlagt til egenkapitalen.  

Det forventes, at reservefonden og en del af egenkapitalen skal anvendes til finansiering 

af klubbens andel af byggeudgifterne til klublokaler. Det er fortsat hensigten, at vi over 

en årrække, skal have en egenkapital svarende 3 måneders drift, til dækning af 

lønafregning m.m.  

 

Restancer 

Der er gennem 2014 ryddet godt op i restancerne, der er kun ganske få restancer tilbage. 

Vi forventede så at restancer var et historisk problem, men må desværre konstatere, at 

det var nødvendigt at udsende 200 rykkerbreve i januar måned vedrørende kontingentet 

for 2015.  

Med udgangen af januar manglede der fortsat 80 indbetalinger til en samlet værdi af 

115.000 kr.   

Ud  over det økonomiske problem, er det en tidsmæssigt krævende opgave at følge op 

på  restancerne,  

det tager en masse tid især omkring de sidste 80 restancer, der i et eller andet omfang 

ender hos vor advokat som inkassosager. 



 

Økonomiudvalgets arbejde 

Der er brugt megen tid på hele det administrative arbejde som bogføring , 

restanceopkrævning, greenfee afregning, a jour føring af Golfbox og betaling af udgifter 

generelt, samt lønafregning til greenkeeperne .  Greve Golfklub er blevet en stor 

forretning arbejdsmæssigt, da det nu er et erhvervsregnskab vi har med at gøre. Det har 

medført en igangværende overflytning af de administrative opgaver til sekretariatet.  

 

Februar 2015 

Stig Person 

Økonomiudvalget 

 

 

PR og Informationsudvalgets beretning 2014. 
  

PR- og Informationsudvalget arbejder med at sikre en optimal information omkring 

Greve Golfklub såvel internt blandt klubbens medlemmer som eksternt til diverse lokale 

medier. Udvalgets primære arbejde i 2014 har været koncentreret om  

 

Intern information til klubbens medlemmer primært via www.grevegolf.dk og 

KlubNyt og sekundært via sociale medier bl.a. klubbens side på Facebook. 

 

Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 

 

Den eksterne kommunikation skal blandt andet bidrage til at tiltrække flere medlemmer 

– både nybegyndere og ”udlærte” golfspillere.  

 

I 2014 har vi haft knap 30 artikler i henholdsvis Tune Posten, Sydkysten og Dagbladet. 

Emnerne har været mangfoldige, lige fra Pink Cup, Danmarksturneringen, medlem 

nummer 1000, herre-/dameklub, klubhusindvielse, Golfens Dag og til Dana Cup 

frivilligturnering.  

 

Udvalget har desuden stået for afholdelse af Golfens Dag den 27. april. Denne søndag i 

april kan interesserede besøge klubben og mange af klubbens frivillige stillede sig 

beredvilligt til rådighed og delte ud af deres interesse og viden omkring golf.  

 

Udvalget har bistået ved afholdelse af tre gange ”ta’ med ud og spil”, hvor et medlem 

kan introducere en kollega, ven, familiemedlem eller lignende for golfsporten ved en 

lille særturnering med en forudgående kort introduktion udi golfsporten. Ved disse 

arrangementer deltog i alt 23 nygolfere.   

 

I forbindelse med turneringen Made in Denmark i Himmerland i august 2014 opfordrede 

DGU de danske golfklubber til at tilbyde nye potentielle golfspillere at spille golf resten 

af året for 500. Den landsdækkende kampagne var et nyt tiltag og Greve valgte at 

deltage ved at holde åbent hus såvel lørdag og søndag den 23. og 24. august. 

Arrangementerne var pænt besøgt både lørdag og søndag og resulterede i en del nye 

prøvemedlemmer.  

 

I uge 29 afholdt Greve for første gang Linksugen med en lang række åbne turneringen. 

Linksugen blev blandt andre igangsat af PR udvalget. Afholdelsen af selve ugen blev 

dog varetaget af et separat udvalg. 

 



Udvalget benyttede sig i 2014 af siden VisitGreve.dk som er en form for 

præsentationsside for Greve og omegn med forslag til sport, kultur m.m. Her kan der 

reklameres for arrangementer af almen interesse, hvilket vi gjorde i forbindelse med 

åbent hus i august 2014 og fortsat agter at bruge i 2015.  

 

Februar 2015 

Inge Larsen 

Formand for PR- og Informationsudvalget  

 

 
Bane- og Miljøudvalgets beretning for 2014. 

 
Bane- og Miljøudvalget har ikke holdt udvalgsmøder i 2014 af den bestemte årsag, at 

udvalget ikke har andre medlemmer end formanden. 

Udvalgsformanden er Greve Golfklubs ansvarlige over for Miljøstyrelsen med hensyn 

til brug af sprøjtemidler mm. på Greve Golfbane. At vi ikke bruger ulovlige produkter 

og holder regnskab med de produkter, vi bruger. Regnskabet for brugen skal indberettes 

på en særlig formular, der skal indsendes senest 1. marts for brug fra året før. Det er 

Chefgreenkeeperen sammen med Administration (Golfmanager), der udfører det 

praktiske arbejde, men det er os i Greve Golfklub, der er ansvarlig over for 

myndighederne! Hvis ikke tidsfristen og det ’grønne look’ på indberetningen overholdes 

falder der bøder. Dog ikke for 2013 indberetning, der blev betragtet som en fjumreår. 

Greve Golfklub har overholdt både tidsfrist og det ’grønne look’ for 2013. 

Golfmanager Stine og jeg var til møde for greenkeepere, miljøansvarlige og ansatte i 

golfklubberne i Slagelse først i 2014, hvor skemaer, regler mv. blev gennemgået af de to 

fra Dansk Golf Union, der er til rådighed for at hjælpe klubberne med råd og vejledning 

i brug af sprøjtemidler. De kan komme til klubberne og se på de opgaver, der giver 

udfordringer i dagligdagen. De skal rekvireres, men kommer gerne, og det er gratis at 

bruge dem. 

Vi er tilsluttet ’Golfspilleren i Centrum’ – et spørgeskema med fokus på alt i klubben. 

En tredjedel af de spillere, der hvert kvartal, spiller på vores bane, får tilsendt dette 

spørgeskema, hvor de kan give en bedømmelse af banen. Her fik vi bekræftet vore 

anelser om banens tilstand, da der faktisk - over en bred del besvarelser - var kritik af 

banens vedligeholdelse og almen tilstand. Det er også indtrykket fra de daglige brugere 

af banen, som har henvendt sig til mig i min egenskab af baneudvalgsformand og 

påpeget forskellige mangler! Vi har en dejlig bane, som er rigtig god at spille på, men 

den mangler den daglige finish.  

Til at tage ansvaret for banens tilstand er der ansat en chefgreenkeeper. I november blev 

Casper Christiansen opsagt og set med mine briller, var det bl.a. på grund af, at banen 

ikke var passet tilfredsstillende. 

I 2015 vil der sat fokus på banen. Der bliver ansat en ny chefgreenkeeper, og så forsøger 

klubben at få engageret frivillige til at være med til at hjælpe vores greenkeepere med at 

få banens tilstand hævet. Klubbens bestyrelse vil forsøge at danne selvstyrende grupper 

på 4-6 personer, der får ansvar for dele af banen, som de selv vælger og har ansvaret for.  

Frivillige, der ønsker at være med i Bane- og Miljøudvalgets arbejdsområde, kan melde 

sig til lars@hartig.dk og få en dialog om, hvad du kan tænke dig at være med til at tage 

ansvar for. 

 

Februar 2015 

Lars Chr. Hartig  

Formand for Bane- og Miljøudvalget 

 

 

mailto:lars@hartig.dk


Turneringsudvalgets beretning 2014. 
 

Igen i år er det sket en del udskiftninger i turneringsudvalget, men heldigvis er der en 

hård kerne - Karin Søbæk Hansen, Roland Pedersen og Poul Erik Rasmussen, der holder 

skansen, så vores turneringer kan blive afviklet i god ro og orden. Nye medlemmer er 

Thomas Pedersen og Jeppe Dohn.  

Vejret og Golfbox har i år givet os en del udfordringer. Vejret drillede specielt under 

klubmesterskaberne, hvor tåge skabte en del kaos. Vi måtte således sende deltagerne ud 

fra 2 tee steder og beskære herrernes turnering fra 54 til 36 huller.  

Golfbox søsatte et nyt turneringsmodul i begyndelsen af sæsonen. Det var rundt regnet 

nok et halvt år for tidligt, så vi har tilbragt meget god spildtid i selskab med Golfbox. 

Retfærdigvis skal det dog siges, at Golfbox nu er blevet noget lettere at danse med, og 

alt i alt er vi kommet gennem årets turneringer uden varige mén. 

Turneringsudvalget stod i 2014 for 10 af klubbens turneringer med i alt 687 deltagere og 

hjalp til i flere andre med scorekortsregistrering og andre forefaldende opgaver. Bl.a. 

stod vi, sammen med DGU, for BOSS Synoptik Cup landsdelsfinalen, som blev afviklet 

her i Greve. Så rundt regnet 1.000 scorekort er gået gennem vores hænder. På en skala 

fra 0 til 10, så svinger læsbarheden af de Indleverede scorekort, ja, fra 0 til 10, og 80 

dyngvåde, ulæselige scorekort kan godt give lidt grå hår i hovedet. Men de over 100 

uddelte præmier har – med en meget lille fejlmargin – fundet sin rette ejermand 

Vi har eksperimenteret lidt med startlisterne i løbet af sæsonen, og f.eks. forsøgt at sætte 

hold sammen med nogenlunde samme handicap. Hvordan vi end har sammensat 

startlisterne, så har vi modtaget både ris og ros – men heldigvis mest ros, så vi mener 

helt generelt, at de fleste af jer er glade for vores klubturneringer. 

Tak for 2014 og på gensyn. 

 

Februar 2015 

Jeppe Dohn 

Formand for Turneringsudvalget 

 

 

 
 

Juniorudvalgets beretning 2014. 

 
Vi startede året med omkring 40 juniorer, og prøvede at aldersopdele træningen, hvilket 

vil fortsætte i 2015. 

I april og maj har vi haft 9 voksne afsted på juniorhjælpetræner uddannelsen i 

henholdsvis Rønnede og Ree, som vi gjorde brug af til træningen, desværre fik vi ikke 

sat det ordentligt i system, men håber at vi får løst det bedre i 2015.  

I 2014 havde flere juniorspillere endelig fået lyst og mod på at komme ud og spille 

turneringer på andre baner. Vi havde nemlig fået 5 friske drenge til at melde sig til 

kredsturneringen og 2 til JDT touren og det gik rigtigt godt for flere. 

I kredsturneringen hvor alle 1. og 2. pladser i E-rækken og D-rækken for mulighed for 

deltagelse i 2014 Kids Cup / Stjernegolf endte alle vores drenge i D-rækken da nogle i 

løbet af turneringen spillede sig op fra E-rækken til D-rækken, greves juniorer opnåede 

følgende flotte placeringer. 

Gilbert 1. Oliver 5. Alexander 7. Mikkel 12. Frederik 17.    

På JDT touren deltog Nicklas og Lasse, hvor Nicklas sluttede som delt 2. hvilket gav 

adgang til Supercuppen, og Lasse sluttede som 20. 

Igen i år afholdt Greve Golfklub traditionen tro Sommerferiegolf for skolebørn, det 

foregik alle 4 gange i juli måned, og jeg fik tilbagemeldinger fra flere deltagere om at 

det havde været en succes. 



Igen skal der endnu engang lyde en stor tak til alle hjælpere for deres indsats, uden jer 

lod det sig ikke gøre, mange tak for hjælpen. 

Traditionen tro holdt vi igen juniorcamp med fælles spisning og natgolf, denne gang 

med mad fra cafeen, og der var også pølser til frokost. 

I år fik jeg lokket Erik Agertoft til at tage nattetørnen, men det klarede han selvfølgelig 

fint, søndag morgen spiste vi fælles morgenmad og der var uddeling af præmier, jeg tror 

alle blev glade. 

Siden sæsonafslutning har Sarah-Catrine holdt gang i juniorernes Vinter tour, hvor der 

spilles søndag morgen i regn slud og frost, næsten intet kan stoppe en håndfuld seje 

juniorspillere der mener at man godt kan spille golf hele året. 

 

Februar 2015 

Claus Lindqvist 

Formand for Juniorudvalget 

 

 
 

 

Begynderudvalgets beretning 2014. 

 
Det har været et god og travl sæson for begynderudvalget hvor 154 nye ”golfere” har 

prøvet kræfter med  golf.  Nogle af disse har valgt vores populære prøvemedlems skab 

og andre har valgt  ”Ta´ Golfkørekort på en weekend” 

Og hermed skal der lyde en stor tak til vores dygtige Faddere, som har taget sig godt af 

alle vores nye prøvemedlemmer i 2014. 

Vi har fået et super samarbejde med vores nye træner Axel, som har taget sig godt af 

alle vores nye prøvemedlemmer, som i løbet af året har rost Axel for hans håndtering af 

undervisningen.    

Vi har deltaget i Golfens dag hvor 110 gæster fik vist Grev Golfklubs tilbud.      

 Vi har afholdt Åben Hus Weekend med 25 gæster.  

Mange af vores nye medlemmer med HCP 54 til HCP 37 har deltaget i vore Kanindage 

på mandage. 

Vi har afholdt to Kaninturneringer med mange deltagere og ligeledes afholdt 

Kaninturnering Sankt Hans aften, hvilket var en stor succes. Vi har afholdt ShortGame 

Turnering  med god deltagelse.  

I tæt samarbejde med Axel har vi aktivt deltaget i 8 Weekend kurser:  ”Ta’ Golfkørekort 

på en Weekend”.  

Yderligere har vi repræsenteret klubben på Greve kommunes Frivilligdag med en stand. 

 

Februar 2015 

Frank Adrian 

Medlem af begynderudvalget. 

 

Begynderudvalgets medlemmer: 

Anette Lindeschou Larsen, Bruno Boysen, Michael Stoltenberg (udvalgsformand), Sven 

Hansen, Frank Adrian. 

 

 
 

 

 

 

 



Regel- og Handicapudvalgets beretning 2014. 

 

Udvalget har i 2014 blandt andet arbejdet med 

 

 Behandling af alle sager og forespørgsler i overensstemmelse med golfreglerne, 
golfetikette og klubbens ordensregler generelt. 

 Bistand for så vidt angår regelkyndige ved turneringer 
 

I løbet af 2014 fik udvalget uddannet en regelkyndig. Roland Pedersen gennemførte 

således DGUs ”Regler for viderekomne” og har i denne egenskab bistået ved forskellige 

turneringer i klubben. 

 

Stort set er alle regelsæt blevet efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på 

banen. Der har ikke været nævneværdige sager til behandling. 

 

Udvalget helt store opgave er imidlertid gennemførelse af ”Årsrevision” i henhold til 

handicapreglerne gældende fra 02/07/12. Udvalget har løbende evalueret på 

medlemmernes forståelse og brug af handicapreglerne og har konstateret, at efterhånden 

som medlemmerne har vænnet sig til systemet, så fungerer det ganske udmærket. Især 

personlig indberetning af egne scores begynder at fungere rigtig godt.  

 

Formålet med årsreguleringen er som udgangspunkt at tilpasse de enkelte spilleres 

handicap til den spillestyrke spilleren har vist igennem de tællende scores i det forgange 

år. 

   

Årsreguleringen har udelukkende betydning for de golfspillere der igennem hele 

sæsonen har været under 36 i handicap. Det vil sige, at man ikke bliver 

handicapreguleret, hvis man har mere end 36 i handicap, eller er startet sæsonen med 

mere end 36 i handicap. 

For at blive årsreguleret skal man desuden have afleveret mere end 3 tællende scores i 

2014 og minimum 8 tællende scores i 2013 og 2014 tilsammen. 

   

Årsreguleringen fungerer bedst, hvis man afleverer så mange tællende runder som 

muligt i løbet af en sæson. Handicap- og Regeludvalget opfordrer derfor til at man 

spiller så mange tællende runder, som det er muligt i løbet af sæsonen. På denne måde 

får alle over tid et mere retvisende handicap. En tællende score er en score fra en 

turnering eller en EDS. Husk at man kan spille/indberette to EDS hver uge. 

   

Årsreguleringen tager udgangspunkt i den midterste score, man har indleveret i sæsonen. 

Man tager den dårligste og bedste score fra, indtil der kun er en score tilbage. Denne 

score danner udgangspunkt for årsreguleringen. 

Man benytter altså ikke en gennemsnitscore, idet dårligere runder ville trække et 

gennemsnit længere ned, end en god runde kan udligne. Overordnet kan man sige, at 

systemet forventer at en gennemsnitlig golfspiller er ca. 2 slag dårligere end sin neutrale 

zone på de fleste af de tællende scores. Jo bedre golfspilleren er, jo tættere på neutral 

zone forventer systemet man er. Har man spillet hovedparten af sine tællende runder i 

neutral zone eller bedre, så skal man forvente en nedskrivning af sit handicap. 

Hvis man derimod har scoret ca. 30 point eller derunder på hovedparten af ens tællende 

scores, så kan man godt forvente at blive skrevet op i handicap. 

   

Den 4. januar 2015 blev der foretaget årsrevision af handicap for Greve Golfklubs 

medlemmer.  



  

Årsrevisionen har for flere medlemmers vedkommende medført ændring af 

handicapstatus og flere medlemmer har pga. for få indleverede scorekort i 2014 mistet 

deres EGA Handicap og fået Handicap-status. Det betyder, at man ikke kan deltage i de 

turneringer, der kræver EGA Handicap, og at ens handicapstatus er i 2015 låst, indtil 

man har indleveret tre tællende runder. 

   

Årsreguleringen viste følgende for medlemmerne af Greve Golfklub: 
Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen - 211 

Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner - 21 

Medlemmer der har opnået handicap 36 i sæsonen - 114 

Medlemmer der ikke er blevet reguleret - 201 

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 ned - 34 

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 ned - 34 

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op + stigning over 1,9 - 2 

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op + stigning over 1,9 - 2 

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op + stigning under 2,0 - 15 

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op + stigning under 2,0 - 12 

 

Februar 2015 

Roland Pedersen 

Formand for Regel- og Handicapudvalget. 

  

 

Regel- og Handicapudvalgets medlemmer:  

Stig Vincent Person, Thomas Pedersen og Roland Pedersen 

 

 

Eliteudvalgets beretning 2014. 

 
Eliteafdelingen kunne i sæsonen 2014 igen mønstre fire hold i Danmarksturneringen, tre 

herrehold og et damehold.  

 

På herresiden fik alle klubbens herremedlemmer med hcp ≤ 10,5 mulighed for at 

kvalificere sig til elitetruppen ved at deltage i kvalifikationsmatcher, hvor de bedste 24 

fik en plads i truppen og udvalget havde derudover 5 ”wildcards”.  

 

Herreeliten bestod således af 29 spillere, som deltog i et antal fællestræninger henover 

sæsonen..  

 

Dameelitetruppen bestod i 2014 af 9 damer med hcp. 4,5 til 17,9, som blev udtaget ud 

fra handicap. Damespillerne deltog i et træningspas i Kokkedal inden sæsonstart og 

modtog desuden løbende træning henover sæsonen. 

 

Efter aftale med baneejer har alle elitespillere (herrer og damer) frie bolde mod at 

herreelitespillerne, i lighed med tidligere år, samler bolde på driving rangen i alle 

weekender. Dette forløb i 2014 i en turnusordning hen over sæsonen. Damespillerne 

samlede ”vildfarede” bolde langs hegnet ved driving rangen. 

 

Sportsligt set blev det til en sæson med megen spænding og god golf.  

Før sidste runde kunne alle 4 hold rykke op, dog krævede det hjælp fra andre. 

 



Førsteholdet hos herrerne var i en meget tæt pulje. Alle hold sluttede med 6 points så der 

skulle tælles ”målforskel”, hvilket faldt ud til Greves fordel og holdet var således klar til 

oprykningsmatch mod Royal Golf. Desværre måtte holdet se sig slået 10-4 og befinder 

sig således i 2015 stadigvæk i 3. division. 

Andet holdet i 4. division endte på 3. plads ud af 4. Holdet tabte lidt pusten til sidst efter 

at have startet sæsonen fint. 

Tredjeholdets pulje var ligeledes tæt. Alle hold vandt deres hjemmekampe og tabte ude. 

Alle sluttede således med 6 points. Holdet var også her bedst i ”målforskel”, men 

desværre kunne holdet ikke spille om oprykning, da reglerne siger, at man ikke må have 

to hold i samme division.  

  

Dameholdet spillede i Kvalifikationsrækken. Ligeledes her var det en tæt pulje. Vores 

damehold formåede at vinde sine 3 hjemmekampe, men formåede desværre ikke at 

vinde på udebane og sluttede således på en 3.plads med 6 points, samme antal som nr. 2, 

men med dårligere ”målforskel”. 

 

Udvalget har i 2014 arbejdet med at en vision i forhold til organisering af udvalget, 

arbejdsopgaver, træning og tiltag, som kan synliggøre eliten mere i klubben samt, hvad 

der kan stilles af forventninger til at deltage i eliten i Greve Golfklub. 

Denne er nu færdiggjort og vil snarest blive lagt på hjemmesiden.  

 

Klubben vil gerne på både herre- og damesiden rykke op i divisionerne for at tiltrække 

elitespillere udefra, dygtiggøre og fastholde vores nuværende spillere samt signalere 

overfor kommende og nuværende juniorspillere, at Greve Golf Klub er en klub, der er 

værd at satse på med sit golfspil. 

 

Tak til udvalget for nogle gode og konstruktive diskussioner i året til fordel for eliten og 

hele klubben. 

 

Ligeledes skal der fra udvalget lyde en stor tak til de frivillige, som var med til at 

optimere vores set-up i forhold til hjemmekampene i Danmarksturneringen. 

 

Udvalget og spillerne håber, at vi til den kommende sæson igen må trække på hjælp hos 

klubbens frivillige så vi kan bibeholde dette set-up og gerne gøre det endnu bedre. 

 

 

Februar 2015 

Jesper Carstensen 

Formand for Eliteudvalget 

 
 

 
 

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

 

 
 

 

 

 



Dameklubben i Greve Golfklub  

Bestyrelsens beretning – Generalforsamlingen 16. november 2014 
 
Da jeg kiggede på min beretning fra 2013 kunne jeg se at jeg startede med at sige, at 

”sæsonen 2013 vil nok især blive husket for det smukke vejr”. 

 

Tænk at kunne starte sin beretning med præcis samme bemærkning to år i træk! For 

sommeren 2014 var unægtelig en helt fantastisk én af slagsen. Masser af skønne varme 

dage og ikke mindst aftener, hvor man kunne spille golf. Fairways hårdhed pga 

manglende vand var der måske blandede meninger om, men nogle gange var det nu 

meget rart at man nærmest kunne skulle slå et sandjern på hul 8, så bolden kunne trille 

resten af vejen.  

 

2013 sluttede med 59 medlemmer af dameklubben. I år kunne vi lægge næsten 15% på 

dette medlemstal. 

 

Vi startede sæsonen med at afholde åbent hus søndag den 16. marts. Alle klubbens 

damer var inviteret til at komme og høre om Dameklubbens kommende aktiviteter. 

Mange – både gamle og nye ansigter – mødte op til kaffe og hjemmebag og til en 

hyggelig snak om golf og meget andet.  

 

Dette vil indtil videre blive en tilbagevendende begivenhed, idet vi synes det er en 

hyggelig måde at starte sæsonen og ikke mindst en god mulighed for nye interesserede 

damer at komme og hilse på og høre om dameklubben. Vi glæder os hvert år over at se 

gengangere, men så sandelig også at se nogle nye ansigter i dameklubben.  

 

I sæsonens løb har vi afholdt seks månedsafslutninger, ved den første månedsafslutning 

slog vi alle rekorder og havde hele 44 tilmeldte kvinder. Fantastisk sæsonstart, som 

Sydkysten også bragte en fin artikel om den 13. maj 2014 under overskriften ”fruerne 

fandt fairway”. Gennemsnitligt har der i år været tilmeldt 34 damer til vores 

månedsafslutninger. Sidste år var dette tal 28 og året før 20, så det går stødt og roligt 

fremad. 

 

I starten af sæsonen planlægger vi, hvilke spilleformer, vi kunne tænkte os at afprøve. 

Nogle gange er det svært at forestille sig, hvordan de enkelte spilleformer fungerer. I år 

har vi spillet ”3-i-baggen”, snorematch, flagmatch, texas scramble, solokølle og 

almindelig stableford. Der er generelt god stemning for de spilleformer, hvor der er et 

element af holdspil inde over, men solokølle fungerede nok ikke helt så optimalt, som vi 

havde forestillet os.  

 

Og så var det i år herrernes tur til at gøre gengæld. I 2013 agerede vi nemlig caddies for 

herrerne og dengang lovede de rundhåndede at de nok skulle gøre gengæld. Nu er vi 

kvinder jo ikke kendt for at glemme så nemt, så vi holdt dem op på aftalen, da sæsonen 
startede og den 28. maj var der pay back time.  

 

25 herrer havde meldt sig til at være caddies, men det var ikke helt nok til de 30 damer, 

som ønskede sig en caddie, så nogle herrer havde hænderne fulde og måtte således 

servicere to kvinder på én gang. Jan Hemmingsen fra Hedebo Skilte havde i bedste pro-

stil produceret caddieveste til herrerne, hvor C’et i caddie var formet som et kvindetegn, 

som en hyldest til kvinderne. For hele ideen med denne happening var jo netop at samle 

penge ind til forskning i brystkræft via Støt Brysterne.  

 



Damerne kunne købe et slag af deres caddies formedelst 20 kr. Det var ikke alle, der var 

lige heldige med deres købte slag, men vi nævnte ingen navne her. I alt gave denne dag 

næsten 3000 kr. til Støt Brysterne. 

 

Den 22. juni spillede vi PINK CUP. Igen i år var alle sejl sat til for at gøre dagen festlig. 

Atter var teltet pyntet efter alle kunstens regler med tyl og balloner. Vejret var 

nogenlunde og samlet set kunne vi sende 22488 kr. til Kræftens Bekæmpelse. Trods 

utallige opfordringer var der ingen, der lavede hole-in-one i år og det var nok lige de 

25.000 kr, som et hole-in-one ville have indbragt, der manglede for at vi kunne 

kvalificere os til landsfinalen. Det blev så ikke i 2014.  

 

I uge 29 introducerede klubben et helt nyt tiltag, nemlig Linksugen. Uge 29 er samtidig 

den uge, hvor der spilles ”The Open”, så vores Linksuge skulle være en pendant til 

dette. Banen blev klippet som en rigtig linksbane og der var arrangeret åbne turneringer 

hele ugen. Onsdag var det en åben damedag, hvor man kunne invitere gæster til at spille 

vores bane. Det var år 1 for Linksugen og dermed en form for prøveklud. Linksugen vil 

formentlig blive en tilbagevendende begivenhed, men det er i skrivende stund usikkert, 

hvordan formen vil blive.  

 

Søndag, den 5. oktober var det tid til Kønnenes Kamp, - damerne mod herrerne. Det 

gjaldt håneretten for den kommende sæson. Også her kunne vi sætte flueben ved 

enrekord, tilslutningen var nemlig rekordstor med 68 spillere, heraf 31 damer. Dejligt at 

se, at I også her bakkede flot op. 

 

Det var altså virkelig vores tur til at vinde i år, men desværre kom undertegnede helt 

uforvarende til at love at præmien var Roland. Måske gjorde det damerne så befippede, 

at de spillede dårlige og måske var Roland bange for udfaldet, at han trak herrernes 

score væsentlig op med sine 41 point. Herrerne vandt i hvert fald igen i år håneretten. 

 

Årets løbende Eclectic match blev i A-rækken vundet af Gitte Rolsted Christensen. B-

rækken måtte igen i år afgøres ved omspil den 5. oktober, idet Jette Schmidt og Lonny 

stod lige. Det blev til en sejr til Lonny.   

 

På det rent administrative plan, har vi i bestyrelsen i årets løb afholdt 8 

bestyrelsesmøder.  

 

Susan måtte pga. en ekstraordinær stor arbejdsbyrde trække sig i starten af året, således 

at suppleanten Anne Kamp indtrådte. I oktober måtte næstformanden Nina trække sig af 

personlige grunde og suppleanten Winne trådte ind.  

 

Eva Sønderup har udstået sin valgperiode, hvor hun især har holdt styr på vores løbende 

eclectic. Eva ønsker ikke genvalg.  

 

Endelig ønsker bestyrelsens grand old woman Edith nu at spille golf på fuld tid så at 

sige, så Edith stiller også sit mandat til rådighed. Edith har med kyndig hånd ledet vores 

månedsafslutninger og sørget for at der blev lavet startlister osv. Endvidere har Edith 

gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med vores Pink Cup. En stor tak til Edith for 

det store arbejde hun har lagt i dameklubben, det er hende vel undt nu at nyde frugterne 

af arbejdet med dameklubben. Så alt i alt er der plads til nye friske kræfter i 

dameklubbens bestyrelse. 

 

Inge Larsen, formand 

 

 



 

 

 

 
 

Herreklubben I Greve Golfklub 
 

Beretning under udarbejdelse til Herreklubbens generalforsamling den 3. marts 2015 

 

 

 

 
 

Seniorklubben i Greve Golfklub 
 

 

Årsberetning 2014 
 

 

Endnu et år hvor Seniorklubbens medlemmer havde et godt og roligt år med 

mulighed for masser af golf på vor bane i Greve. Vi har endnu en gang formået at 

holde et medlemstal på over 100, p.t. er vi 105 mod 110 sidste år. Der har været 

lidt udskiftning p.g.a. overgangen til årligt kontingent, hvor enkelte faldt fra, men 

det er delvist opvejet af nye medlemmer. 

Der har igen i år været stor tilslutning til Seniorklubbens forskellige 

arrangementer, og på klubdagene om mandagen har vi været op til 60 fremmødte. 

Hvilket må siges at være succesfuldt. Det har selvfølgelig givet lidt trængsel på 

nogle af hullerne med dobbeltstart, selvom vi også har brugt enkelte huller på 

forni. Men med den rette seniorånd er det lykkedes uden større problemer. 

Året startede lidt småt uden SIMgolf, så flere af seniorerne tog til Sydspanien i 

op til 4 uger og andre tog med Jette og Søren til Rompido i uge 10. Jette og 

Søren meddelte, at det var deres sidste arrangement til Rompido, så andre må 

tage over. 

 

Seniorernes Forårsturnering den 10. april. 

 

En skøn stille forårsmorgen mødtes 54 medlemmer af Seniorklubben til 

morgenbord med den sædvanlige " doping ". Humøret var højt, da alle mere eller 

mindre forventningsfulde teede ud kl. 08.30 i 18 trebolde. 

Samtidig kunne vi byde velkommen til Steen Ousted, som vi håber vil finde sig 

godt tilpas i Seniorklubben. 

 

Alle var i mål kl. 13.00 og var klar til at få noget at drikke og spise i teltet, hvor 

der er plads til alle. Forhåbentlig har vi et klubhus i 2015. 

 

Tak til alle 3 piger i administrationen som sørgede for det kulinariske. Desværre 

svigtede den ene ovn, så da den første halvdel havde fået noget på tallerkenen, var 

der udsolgt. Anden halvdel måtte derfor vente på næste servering. 



Ventetiden benyttede Edel og Poul Erik til at udråbe vinderne 

Damerne : 
1. præmien gik til Birthe Dohn med 37 point. 

2. præmien gik til Jytte Langebek med 36 point. 

3. præmien gik til Birgit Knudsen med 34 point. 

Samme pointantal havde Ann-Britt Jensen, men Birgit var bedst på de sidste 9. 

 

Herrene : 

1. præmien gik til Henning Markussen med 38 point. 

2. præmien gik til Finn Jensen med 36 point. 

3. præmien gik til Jeppe Dohn ligeledes med 36 point, men Finn 

var bedst på de sidste 9. 

 

Vinderen af Forårsturneringen med ret til at få sit navn på køllepladen blev 

Henning Markussen. Henning fik overrakt køllen af sidste års vinder Benny Flindt 

med et par ord om, hvor den stammede fra. 

 

Stort tillykke til alle vinderne der blev begavet med flere flasker vin, klubtrøjer og 

gavekort. Længst drive blev slået af Aase Erringsø og Jeppe Dohn. Rødvin til de 

slagkraftige. 

 

Tættest på flag på hul 3 var Henrik Lading og på hul 14 var Jeppe ( endnu en gang) 

Dohn tættest på flag. Mere rødvin til de dygtige. 

 

Poul Erik benyttede lejligheden til at takke Gerda og Palle, der havde talt 

scorekortene sammen til vindernes tilfredshed. 

 
Så kom maden til næste hold. 

 

Da der havde været lidt ventetid på maden, var der gratis drink til alle betalt af 

Cafeen og Seniorklubben. Også til dem der fik mad i første omgang. 

 

Herefter kaffe og kage. 

 

Frede takkede for det gode arrangement, som Edel og Poul Erik endnu en gang 

havde stablet på benene, samt tak til alle deltagerne for det flotte fremmøde og den 

gode stemning. 

 

Generalforsamling den 28. april 2014 i klubhuset. 

 

Formanden bød velkommen til de 45 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen 

Gotfredsen ( JG ) til referent og gav ordet til Stig Person ( SP ). 

 

1. Valg af dirigent. Da Torben Lindholm – som er klubbens faste dirigent – 

desværre ikke kunne deltage i Generalforsamlingen, foreslog SP at Frede Kruse-

Christiansen ( F K-C ) overtog dirigent rollen, da det ikke strider mod Vedtægten. 

Da der ikke var andre forslag, blev F C-K valgt. F C-K takkede for valget og 

konstaterede, Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen 

indsigelser, så F C-K fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden. 

 

2. Bestyrelsens beretning. Beretningen var vedlagt indkaldelsen, så der var ikke 



stemning for, at den blev læst op. Ingen ønskede ordet med kommentarer - så 

beretningen er godkendt. F C-K ( der tillige er Formand i Greve Golfklub ) 

orienterede herefter kort om Greve Golfklubs aktiviteter i forbindelse med 

ændringerne i ledelses formen. Det blev også nævnt at klubben nu har passeret 

800 medlemmer. 

Links ugen i 29 blev kort omtalt. Seniorklubben skal arrangere en golfmatch 

mandag den 14. juli. Nærmere herom senere. 

Så mindede F K-C om vor sommerturnering ledet af Aase Erringsø og Hugo 

Larsen torsdag den 12. juni. Tilmelding på Golfbox vil snarest blive oprettet. 

 

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Lars Hartig ( 

LH ) forelagde regnskabet med revisors påtegning. Ingen havde spørgsmål eller 

kommentarer, så regnskabet er godkendt. 

 
4. Fastlæggelse af kontingent. I forbindelse med fastsættelse af 

kontingentet var der fremsendt forslag om, at det årlige kontingent blev 

fastsat til kr. 300,-. Der skal så ikke betales kr. 10,- ved deltagelse på 

klubdage og øvrige arrangementer. 

Flere gav udtryk for tilfredshed med indholdet i forslaget, der herefter blev sat til 

afstemning. 44 incl. 2 fuldmagter stemte for, 2 stemte imod og 1 undlod at stemme. 

Forslaget blev vedtaget med overvejende majoritet. 

Kontingentet for 2014 kr. 300,- skal herefter indbetales kontant senest mandag den 

19. maj til LH eller et andet bestyrelsesmedlem. Det kan også betales i kuvert med 

navn og klubnr. og lægges hos Stine i Sekretariatet, hvor bestyrelsen kan hente det. 

Bemærk ! Såfremt der ikke er indbetalt kontingent den 19. maj, må det opfattes, 

som du ikke er interesseret i at være medlem af Seniorklubben, hvorfor du slettes 

af medlemslisten og kan derfor fremover ikke deltage i Seniorklubbens 

arrangementer, før du atter er medlem. 

Til de af medlemmerne der ikke kan nå at betale kontingent inden den 19. maj 

p.g.a. sygdom, ferie eller andet, og som fortsat ønsker at være medlem af 

Seniorklubben, kan sende en mail 

 

til JG, så bliver du ikke slettet af medlemslisten, og kontingentet kan betales ved 

først givne lejlighed. 

 

5. Indkomne forslag. Poul Erik Rasmussen ( PER ) havde sendt forslag om, at 

klubbens 18 hullers arrangementer bliver talt sammen til kåring af en samlet 

vinder. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelse 

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med 

applaus. Valg af næstformand. SP villig til genvalg - ingen modkandidat – SP valgt 

med applaus. 

Valg af kasserer. LH villig til genvalg - ingen modkandidat – LH valgt med 

applaus. Valg af sekretær. JG villig til genvalg - ingen modkandidat – JG 

valgt med applaus. 

 
7.Valg af revisor. PER villig til genvalg - ingen modkandidat – PER valgt med 

applaus. 

 

8.Eventuelt 



Frank Adrian bad om ordet og mindede om mødet den 8. maj omkring en samlet 

tur til Spanien i starten af 2015. 

 

Gerda M. Schmidt ønskede, at den sidste mandag i måneden blev afviklet på 18 

huller. Det kan ikke lade sig gøre med gunstart, da banen så vil være lukket i for 

lang en periode. 

Aase Erringsø foreslog, at man om mandagen aftalte individuelt at spille 18 huller 

f.eks. om torsdagen. 

 

Vi har efterlyst forslag til en tur til fremmed bane i august. Der er kommet 

forslag til Vallø, Ishøj, Køge og Skovbo. F C-K tager kontakt til Køge og hører 

om muligheden der, da vi jo betinger os at kunne starte med gunstart. 

 

Vagn Hansen spurgte til antal medlemmer. Greve Golfklub har rundet de 800 

hvoraf 116 p.t. er medlem af Seniorklubben. Det forventes at medlemstallet når de 

900 ved årsskiftet. 

 

Edel Bøgehus efterlyste natgolf arrangementet. En forespørgsel til de fremmødte 

gav positiv interesse for at genoptage natgolfen. Annelise Sørensen og LH der 

tidligere har stået for arrangementet gav tilsagn om at deltage. Når datoen er 

fastlagt lægges den ind i Aktivitetsplanen. 

 
Aase Erringsø efterlyste SIM golf. JG - der tidligere har stået for dette arrangement 

over vinteren - gav tilsagn om at genoptage dette, hvis der er en rimelig tilslutning. 

Sender forespørgsel ud efter sommerferien ( august – september ). 

Til de der ikke tidligere har spillet SIM golf og vil vide, hvad det er. Er velkomne 

til at kontakte JG. 

 

Mødet sluttede i god ro og orden med tak fra dirigenten. som gav ordet til 

formanden for en afsluttende  bemærkning. 

 

Formanden takkede dirigenten for en godt ledet Generalforsamling, takkede de 

fremmødte og ønskede alle på gensyn. 

 

Tur til Møn den 11. og  12. maj. 

 

Igen i år var der god deltagelse til den efterhånden traditionsrige tur til Møn. 17 

deltagere om søndagen og 28 deltagere om mandagen. Alle var i godt humør, og 

de der skulle spille begge dage havde en hyggelig søndag aften under og efter 

middagen. 

 

Resultater og præmier fra Møn-turen er følgende: 

  25.5.14 17 deltagere 

Damer Herrer 

Nr. 1 Anne Truelsen 37 point Mogens Kristiansen 31 point 

Nr. 2 Birthe Dohn 25  - Jørgen Gotfredsen   29 - 

Nr. 3 Edith K-C 23  -  Jeppe Dohn          24  - 

 

Længste drive på hul 10 

Anne Truelsen Frede Kruse- Christiansen 

 



Tættest hul 8 

Da ingen kom på green valgte arrangørerne, at give præmie til placering nr. 

3 Herefter blev der sædvanen tro trukket flere klappepræmier. 

Præmier: 

2 gavekort til træningslektion med Axel - doneret af proshop i 

Greve 2 Gavekort doneret af Golfexperten 

8 fl. Vin 

 

 

26.5.14 - 28 deltagere. 

 
Damer Herrer 

Nr. 1 Anne Truelsen 34 point Villy Olesen 33 point 

Nr. 2 Birthe Dohn 25  - Frank Adrian 33 - 

Nr. 3 Lene Kristiansen  25 - Mogens Kristiansen  33 - 

Nr. 4 Inge F. Jensen 24 - Frede K-C 30 - 

Nr. 10 Marianne Flindt 17 - Jørgen Gotfredsen 20 - 

 

 

 

 

Længste drive hul 10 

Lene Kristiansen Villy Olesen 

 

Tættest på hul 8 

Inge F. Jensen 17.43 m. Mogens Kristiansen 0,56 m, Villy Olesen 

10,2 m Herefter blev der sædvanen tro trukket flere klappepræmier. 

Præmier: 

2 gavekort - træningslektion med Axel 

Krag 2 gavekort til Golfexperten - 

doneret 
2 golfhandsker 

8 fl. Vin 

2 gaver doneret af proshoppen Møn 

1 æske chokolade og 1 fl. vin doneret af Birthe og Jeppe Dohn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Torsdag den 12. juni Seniorernes Sommerfest. 

 

Endnu en flot Sommerfest / turnering arrangeret af Aase og Hugo. De har endnu en 

gang bevist, at også de har styr på et sådant krævende arrangement. Stor tak til 

dem og deres hjælpere, med håb om de har lyst til at være de bærende kræfter i 

Sommerfesten 2015. 

47 seniorer havde tilmeldt sig og blev fordelt i elleve 4 bolde og en enkelt 3 bold.



Mødetid til tilmelding og betaling var senest kl. 07.30, men uanset det tidlige 
tidspunkt så 

( næsten ) alle de fremmødte friske ud. Fra 07.30 til vi skulle tee ud kl. 08.30, var 

der i teltet en flot morgenmads buffet med en lille en til halsen. 

Da hornet lød på slaget 08.30 var alle klar til første udslag i det lidt kølige 

morgenvejr. Det ændrede sig i løbet af formiddagen, da solen fik mere magt. Alt i 

alt et fremragende golfvejr som selv Frede ikke kunne have arrangeret bedre. 

Der var som sædvanligt lagt et par konkurrencer ind undervejs ; Tættet på flag på 

hul 3 og 14, samt længste drive på hul 5 og 12. Samt efterfølgende en 

puttekonkurrence. 

 

Alle kom godt i mål med et par enkelte hold efter de øvrige. Alle så dog glade ud, 

selvom de var trætte ud oven på de 18 huller. De først ankomne kunne så slappe af 

med lidt kølig væske, inden der blev kaldt til bords. På alle bordene var der afsat 

plads til 8 spillere og markeret, hvor holdene skulle tage plads. God idé, så de der 

havde taget tørnen sammen kunne slappe af i hinandens selskab. 

 

Middagen som tilbagevendte Tonni med hjælpere havde taget sig af blev fortæret 

med stor appetit. Tak til alle i køkkenet. 

Efter middagen var der kaffe og kage. 

 

Alle scorekort blev afleveret til Gerda og Palle, som minutiøst gennemgik dem og 

kunne give Aase besked, hvem der havde klaret sig bedst og blev dagens vinder 

med ret til at få sit navn på  Sommerturneringens kølletrofæ. 

 
Følgende nåede de bedste resultater : 

Puttekonkurrencen blev vundet af Steen Ousted, der som den eneste 

lykkedes med at få bolden i hul. 

Tættest på flag for damerne : hul 3 Edith Kruse-Christiansen, hul 14 Marianne 

Sheye. Tættest på flag for herrene : hul 3 Mogens Kristiansen, hul 14 Jan Fosse. 

Længste drive for damerne : hul 5 Lene Kristiansen, hul 12 Lis 

Bjerg. Længste drive for herrene : hul 5 Ole Pfeiffer, hul 12 Ole 

Pfeiffer. 

Tillykke til spillerne med tæft og kraft. 

 

Så skulle de individuelle vindere kåres, og der var præmier for 

placering fra 1 til 8. Fantastisk gave regn. 

 

Damerne : 

8. Annette Lindeskov 27 point 

7. Gerda M. Schmidt 29 point 

6. Lis Bjerg 29 point 

5. Birthe Dohn 30 point 

4. Lene Kristiansen 30 point 

3. Marianne Sheye 34 point 

2. Aase Erringsø 35 point 

1. Anne Truelsen 36 point og vinder af damerækken 

 

 

Herrene : 

8. Jens Kjærgaard 31 point 

7. Wagn Langebek 32 point 



 

6. Villy Olesen 32 point 

5. Erik Haar 33 point 

4. Vagn S. Hansen 34 point 

3. Henning Marcussen 35 point 

2. Jeppe Dohn 35 point 

1. Mogens Kristiansen 36 point og vinder af herrerækken 

 

 

Nu skulle så den endelige vinder af turneringen kåres af Frede, der var sidste års 

vinder. Men da de 2 vindere begge havde 36 point, blev Anne Truelsen kåret som 

vinder med bedste score på de sidste 6 huller. Stort tillykke til Anne med det flotte 

resultat. 

 

Da hele overrækkelsen var overstået og præmierne uddelt med fortjent applaus til 

vinderne, dukkede et scorekort op, der havde forputtet sig. Det tilhørte Steen 

Ousted, der havde scoret 32 point, og derfor var blandt vinderne. Han fik af Aase 

overrakt den fortjente præmie, uden der blev rørt ved de øvrige præmietagere. 

Herefter var der et sandt orgie af klappepræmier, så næsten alle fik lidt med hjem. 

Fantastisk flot. 

 

Klokken var nu blevet langt hen på eftermiddagen, så der blev takket både for 

arrangementet til arrangørerne, for deltagelsen og den store mødeprocent. 

 

Greve Linksuge i uge 29. 

 

Som et nyt tiltag i Greve Golfklub blev der i uge 29 arrangeret en Linksuge, hvor 

klubberne i klubben, eliten samt juniorerne skulle arrangere forskellige matcher i 

løbet af ugen.. 

Seniorklubben skulle stå for et arrangement mandag den 14. Vi blev i bestyrelsen 

enige om at arrangere en åben 18 hullers Stableford Match for seniorer +50 med en 

A og en B række med en skillelinie på hcp 23. Der blev herefter sendt indbydelser 

ud til alle de klubber, der kunne tænkes at have interesse. Vi var nok lidt sent ude, 

og da det jo er i ferietiden, så fik vi kun tilmelding fra 4 damer og 13 herrer fra 

andre klubber. Fra Greve Golfklub var tilmeldt 12 damer og 34 herrer. Alle blev 

mixed i 4 bolde samt en enkelt 3 bold, som startede ud i pragtfuldt vejr. 

Efter spillet var der fælles spisning, hvor stemningen var rigtig god, og med ønsket 

om at gentage turneringen i 2015. 

Da der var tilmeldt 16 damer spillede man derfor kun i 1 række, som gav 

følgende resultat : på 1. pladsen kom Birthe Dohn efterfulgt af Jette Dahl 

Schmidt på 2. pladsen, med samme score kom Gerda M. Schmidt ind på 3. 

pladsen, men Jette havde bedste score på de sidste 6 huller. Alle 3 vindere var på 

hjemmebane, stort tillykke til dem. 

Hos herrene var der 23 spillere i A rækken og 24 spillere i B rækken. Det gav 

følgende resultater : vinder af A rækken blev Søren Sonberg fra Køge Golfklub, på 

2. pladsen kom Frank Wainer fra Kalundborg Golfklub, og på 3. pladsen kom Ole 

Bay Jensen fra Golf Klub Harekær. Vinder af B rækken blev Mogens Præstegaard, 

på 2. pladen kom Tonny Jørgensen begge fra Greve Golfklub og på 3. pladsen kom 

Leo Kristensen fra Midtsjællands Golfklub. Stort tillykke og applaus til alle 

vinderne. 

Tak fra formanden for deltagelsen, god ro og orden samt et på gensyn i 2015. 

 



Tur til Køge den 11. august. 

 

Mandag den 11. august blev som lovet af bestyrelsen en fantastisk dag at spille 

golf i. Så 60 af seniorklubbens medlemmer havde valgt at benytte sig af det 

vejrlige gode tilbud. 

 

20 af medlemmerne troppede op på hjemmebanen til en 9 hullers omgang på 

klubdagen. Flere var lige hjemkommet fra ferie, og enkelte var med efter længere 

tids fravær p.g.a. sygdom. 

Alle kom godt rundt men scoren afspejlede den manglende træning hos enkelte, så 

laveste score var 3, medens Rhod Søndergaard toppede med 17 point og blev 

dermed dagens vinder i Greve. Tillykke til Rhod. 

 

De øvrige 40 havde taget turen til Køge Golfklub's bane til en 18 hullers omgang 

med efterfølgende stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler ad libitum. Vejret i 

Køge var 

20 af medlemmerne troppede op på hjemmebanen til en 9 hullers omgang på 

klubdagen. Flere var lige hjemkommet fra ferie, og enkelte var med efter længere 

tids fravær p.g.a. sygdom. 

Alle kom godt rundt men scoren afspejlede den manglende træning hos enkelte, så 

laveste score var 3, medens Rhod Søndergaard toppede med 17 point og blev 

dermed dagens vinder i Greve. Tillykke til Rhod. 

 

De øvrige 40 havde taget turen til Køge Golfklub's bane til en 18 hullers omgang 

med efterfølgende stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler ad libitum. Vejret i 

Køge var 

ligesom i Greve fantastisk golfvejr selvom det blæste noget, hvilket gav nogen 

problemer i modvinden. Køge Golfbane tiltalte spillerne, så vi prøver den igen til 

næste år. 

 

Efter spisningen og den tilhørende øl / vand fremlagde Frede resultaterne og kårede 

vinderne godt hjulpet af Lars. Da der " kun " var tilmeldt 13 damer og hele 27 

herrer, blev præmierækken med en 1. og 2. præmie til damerne, medens der var 4 

præmier til herrene. 

 
Vinderne hos damerne : 

1. præmien gik til Birthe Dohn med 27 point med den bedste bagni og 

2. præmien gik til Birgit Knudsen ligeledes med 27 point. 

 

Vinderne hos herrene : 

1. præmien gik til Ly Nhu Vinh med en flot score på 34 point 

2. præmien gik til Jeppe Dohn med 33 point 

3. præmien gik til Steen Ousted med 31 point og 

4. præmien gik til Vagn Skovholm Hansen med 30 point. 

 
Bestyrelsen havde besluttet at droppe klappepræmierne til fordel for en præmie til 

en 7. plads hos damerne og en 10. plads hos herrene. Disse placeringer og 

modtagere af "klappepræmierne" blev Annette Larsen og Mogens Gervig. 

 
Selvfølgelig var der også tættest på flag på hul 1 og længste drive på hul 

15. Tættest på flag kom Ann-Britt Jensen med 13,15 m og Ole Jensen 



med 8,4 m. Længste drive blev vundet af Aase Erringsø Larsen og Finn 

Jensen. 

 
Stort tillykke til alle vinderne med applaus. 

Frede takkede alle for deltagelsen, som gør Seniorklubben stor ære, med et på 

gensyn i Greve. 

 

Seniorklubbens interne mesterskab bestående af 2 runder Stableford henholdsvis 

den 25. august og den 15. september samt 2 runder slagspil henholdsvis den 1. 

september og den 22. september. Der skal ikke foretages tilmelding, så det er bare 

med at møde op. 

 

Seniorernes Efterårsturnering den 18. september. 

 

Efterårsturneringen 2014 løb af stablen i torsdags den 18. september med Benny og 

Marianne Flindt ved roret. 

Et helt igennem flot arrangement for 54 spillere - flot sensommervejr - frisk 

morgenbuffet med en enkelt skarp - fri baneservice med Søren Schmidt ved 

roret - Netto slagspil - og et frokostbord bestående af forberedte platter. 

 

Præmietagernes turneringsresultater efter Netto Slagspil 

blev: A række damer: 1) Gerda M. Schmidt 70, 2) 

Birthe Dohn 72. 
B række damer: 1) Marianne Sheye 79, 2) Marianne S. Flindt 81. 

A række herrer: 1) Mogens Kristiansen 69, 2) Jeppe Dohn 73, 3) Henning 

Markussen 74. 

B række herrer: 1) Villy Olesen 72, 2) Mogens Gervig N. 82, 3) Mogens 

Præstegaard 85. 10 plads damer: Jette D. Schmidt 85. 

 

15. plads herrer Carsten Lind 82. 

Længste Drive på hul 10: damer Lene Kristiansen og herrer Finn 

Jensen Tættest på hul 3: Marianne Sheye. 
Tættest på hul 14: Villy Olesen. 

Klubbens Vandrekølle gik til Mogens Kristiansen som bedst scorende af alle 

deltagere. 

 

Lars Hartig afsluttede en rigtig god klubdag med en stor tak til Marianne og 

Benny, der sluttelig opfordrede til, at et nyt par tog over som næste års arrangør. 

Bestyrelsen hører meget gerne fra interesserede. 

 

 

Natgolf den 26. september. 

 

Så fik vi overstået " natteroderiet " for de mørkerædde i fredags den 26. sept. 

2014. 30 seniorer samt John Steinmetz som service kører ( hvilket dog ikke kunne 

lade sig gøre, da der ikke er lys på vognen ) havde tilmeldt sig til dette specielle 

arrangement, der blev spillet som par match med spil med den bedst placerede 

bold efter begge havde slået ud. Der skiftedes derefter til at slå næste slag. 

 

Efter at have indtaget biksemad med tilbehør samt en øl / vand, blev der foretaget 

lodtrækning om, hvilket hul parret skulle starte fra. Parrene var fordelt inden og 

skrevet på bordkortet. 



Kl. 20.30 lød start skuddet i bælgravende mørke til en gunstart på 10 huller, hvor 

par 3 banen var inddraget. Der blev kun spillet på forni 7 huller for at undgå 

søerne, så hul 1 og 2 var udeladt. Alle tee stederne samt hullerne på green var 

markeret med blinkende lygter, så det var til at se, hvorfra der skulle slås ud, og 

hvorhen den lysende bold gerne skulle lande. 

Alle var i hus uden uheld mellem 23.00 og 23.30, hvor vinderne blev udråbt over 

Annelises formidable pølse og ostebord ledsaget af et godt glas rødvin. 

1. præmien gik til Poul Erik og Wagn med et nettoantal slag på 19. Med 20 

nettoslag på 2. pladsen kom Jytte Eriksen og Finn Jensen, og med 21 nettoslag på 

3. pladsen kom Edel og Villy. Stor applaus til de 3 vinder par, samt en meget stor 

tak til Annelise og Lars for et stort arbejde med at få hele arrangementet op at stå. 

 

SIMgolf den 20. november. 

 

På opfordring - efter et par års pause fra SIMgolf - tog vi kontakt til SIMgolf i 

Grøndalscentret, som seniorklubben har besøgt flere gange med gode besøgstal. 

Desværre glippede det sidste år p.g.a. manglende tilslutning. Kriteriet for at vi 

kunne arrangere en ny tur var mindst 20 tilmeldte. Det var derfor dejligt, der var 

30 tilmeldte. Vi havde kontaktet Torben hos SIMgolf og reserveret torsdag den 20. 

november. 

 

Desværre fik vi 3 afbud p.g.a. sygemelding og arbejde, så der mødte 27 op til 

runde på Covered Bridge. Vi startede så ud med 6 fire bolde og en enkelt tre bold 

og alle var klar kl. 

13.00. Så det må siges, der har været koncentration over hele linien. Herefter var 

der lækkert smørrebrød til alle deltagerne, som nød det med en kold drik. 

 

Lars udråbte derpå vinderen Poul Erik med 30 point og andenpladsen som Jeppe 

tog sig af med 25 point. Gavekort til begge fra vor boldsponsor Superbrugsen i 

Tune. 

 

Formændene i de enkelte bokse skulle herefter uddele 3 bolde til en fra 

pågældende boks for et eller andet, der kunne berigtige valget. Argumenterne fra 

formændene var noget blandede og vakte som sædvanlig stor moro. 

 

Da undertegnede havde reklameret en del for SIMgolf specielt for de af 

medlemmerne, der ikke tidligere har deltaget. Var jeg noget nysgerrig, om jeg 

havde overdrevet det fornøjelige i at spille SIMgolf. Ingen af de "nye" deltagerne 

synes jeg havde overdrevet, hvilket selvfølgelig glædede mig. 

 

 

Vi vil derfor prøve at gentage dagens succes torsdag den 15. januar 2015, så dagen 

er allerede reserveret, og tilmelding vil blive oprettet på golfboks. 

Bemærk !!! Denne gang vil der være fuld egenbetaling, som er kr. 200,- pr. person 

og som indbefatter morgenkaffe, spil i 4 timer samt efterfølgende frokost. 

Drikkevarer herudover. 

 

 

Så nærmede årets alt overskyggende begivenhed sig : 

 

 

 



Seniorernes julefrokost den 4. december i eget klubregi. 

 

Normalt er jeg ikke den store tilhænger af Johnny Reimar, men han har da leveret 

nogle ganske gode sange. I dag kan vi så synge en af de bedst kendte: Sikke en fest 

vi har haft her i går. For den var da festlig med god mad og ikke mindst de gode 

sange Lars leverede og med Hugo som forsanger. 

 

64 var tilmeldt og 63 mødte op, da der desværre var en sygemelding. Alle blev 

efter at have trukket et halvt kort bænket ved 8 mandsborde, hvor vi rigtigt kom 

hinanden ved, uden at det kunne betegnes som trangt. Vi kunne da alle spise 

samtidig uden at skulle skiftes. De 2 slags sild blev serveret på bordet sammen med 

brød og fedt/smør. Juleøller samt en flaske snaps på hvert bord bragte hurtigt 

stemningen op i det høje leje. 

Diverse lune retter, risalamande samt ost kunne hentes på 

fællesbordet. Tak til køkkenet for rigtig god mad og servering. 

 

Efter spisningen delte Lars stemmesedler ud, som ingen rigtigt forstod, men det 

var opsummeringen af antal mødedage og pointhøst pr. spilledag for de 

fremmødte medlemmer på klubdagen om mandagen. Det er det de indsamlede 

scorekort bruges til. Ud fra dette skulle hvert bord komme med en indstilling til 

kåring af årets senior. Hvilket jo ikke var så let, da der ikke var angivet navne på 

skemaet, så der skulle vælges efter antal mødedage og samlet pointhøst. Lars 

indsamlede stemmerne og efter kort granskning af disse, blev Hugo udråbt som 

årets senior. Stående applaus samt et gavekort til Hugo. 

 

Det blev bemærket, at der var 2 fødselarer blandt de fremmødte, som foretrak 

samværet med seniorerne til julefrokosten frem for de private gæster hjemme. Det 

må siges at være et kompliment til seniorklubbens medlemmer. De 2 : Aase Aa. 

Hansen og Anne Truelsen blev derfor belønnet med 1. vers af fødselsdagssangen 

og et trefoldigt leve. 

 

Så gik vi ellers i gang med pakkespillet og som vanligt blev der markeret højlydt, 

når der var en pakke på terningen. I første omgang var det enere, og snart var 

pakkebordet ryddet. 

Herefter skulle der en sekser til for at hugge en pakke fra et andet bord. Hold da 

helt .... hvor gik det vildt til med løben på både kryds og tværs. De borde, der var 

ved endevæggen, blev ikke besøgt så ofte af ”tyvene”, så de havde 2 gaver til hver 

da klokken lød. Nå - men alt i alt er det jo kun for sjov, og sådan blev det. 

 

Så blev det fam. Dohn's tur til at uddele præmien til bedste spiller i den 

gennemgående hulspilsturnering. Birthe og Jeppe har overtaget efter Gerda og 

Palle, der har kørt spillet de sidste år samt første halvdel af i år. Jeppe afslørede, 

det var en af vore dejlige damer, der i år fik præmien, og bad derfor alle damerne 

være klar ved mobiltelefonen. Efter nogle forsøg fik Jeppe forbindelse, men der 

var ingen der reagerede ??? Jeppe måtte derfor bede Annelise om at træde frem og 

få sin telefon til at ringe ??? Hvorfor ringede den ikke ??? Jo - for den var sat på 

lydløs, så ideen gik lidt i vasken.. Annelise fik herefter overrakt præmien, der 

bestod af en stor blandet kurv med mange gode sager. Igen måtte vi op at stå og 

applauderer Annelise. 

 

Herefter var der fred og ro til at nyde kaffen og avec'en. Næste år skal vi huske en 

småkage eller chokolade til kaffen. 



 

Som afslutning på en festlig eftermiddag tog Frede ordet og takkede alle de 

fremmødte, ikke for god ro og orden men for deres aktive deltagelse i 

Seniorklubben's jule frokost. Herefter et trefoldigt leve for Seniorklubben. 

 

Morskaben var ikke forbi endnu : 
 
 

Juleafslutning den 22. december med præmieoverrækkelse. 

 

Det må være på sin plads, at bestyrelsen giver en undskyldning p.g.a. vejret. Der 

ikke blev som vi havde bedt om. Men .... der er jo altid en undskyldning. Stig var 

af familiemæssige årsager taget til Fyn og Lars måtte desværre en tur omkring 

sygehuset, da øjet " drillede ". Frede og jeg var så kun 50% af vor styrke, og der 

var tilsyneladende ikke nok til at påvirke de trælse vejrguder. 

 

Der var alligevel mødt 11 op, da det ikke på det tidspunkt regnede. Men da kl. blev 

10.00 stod det ned i stænger, så kun de 8 trodsede vejret og gik de 9 huller efter 

forskriften. 

 

Herefter kl. 12.00 var der linet op til Gløgg og æbleskiver. Nu myldrede det ind 

med medlemmer, som ikke ville gå glip af festen, så vi endte med at være 40 

fremmødte. 

 

Lars havde jo lovet præmier, hvilket betød at der var præmie til 

alle 8. på 4. Pladsen kom Ann-Britt og Poul Erik med 62 slag 

på 3. Pladsen kom Flemming Jensen og Leo Jessen med 60 slag 

på 2. Pladsen kom Helge Brohammer og Jørn Fruergaard med 57 

slag og Vinder med 49 slag blev Finn Jensen og Ole Juul. 

 

Godt gået af alle 8 og tillykke. 

 
Resultatet af vor interne seniorturnering skulle herefter bekendtgøres. 

Undertegnede gennemgik proceduren for det udregnede resultat. For at være 

deltager skal der afleveres mindst 1 scorekort for både Stableford og 

Slagspilsrunden. Havde man afleveret 2 scorekort for hver kategori, talte det 

bedste. Vinderen af runderne fik 1 point og 2'eren fik 2 point o.s.v.. De 2 resultater 

blev herefter lagt sammen og vinderen blev den spiller med lavest antal point. 14 

damer og 33 herrer havde opfyldt konditionerne, så det må siges at være OK. Som 

bekendtgjort skal præmietagerne være fysisk tilstede, er de ikke det, går vi videre 

til næste i rækken. Derfor starter vi med vinderen. 

 

Vinder hos damerne blev Gerda M. Schmidt med 3 point. Birthe Dohn kom ind 

som 2'er med 6 point med Ann-Britt Jensen lige i hælene på 3. pladsen med 7 

point. 

Vinder hos herrene med 3 point blev Jeppe Dohn. Med 5 point kom Finn Jensen 

ind på 2. pladsen. Og så skete det, på 3. pladsen var 3 nomineret med hver 8 point, 

men ingen af dem var tilstede, så præmien gik videre til næste i rækken. Så på en 

officiel 3. plads med 10 point kom Frank Adrian. Flotte præmier indkøbt i Kop og 

Kande, Greve. 
Stort tillykke til alle dagens vindere med stor applaus fra de øvrige deltagere. 
 



 

Nytårsparole mandag den 29. til champagne og kransekage. 

 

Vejret var desværre ikke med os i dag. Så vi måtte opgive at spille, da banen var 

totalt ubrugelig til golf. Vi holdt som aftalt nytårsparolen kl, 12.00, hvor der var 

stort rykind af 38 seniorer, der efterfølgende hyggede sig med den af klubben 

sponserede champagne og  

kransekage. Vanen tro var der en gættekonkurrence med 13 spørgsmål, som blev 

vundet af 

Leo Jessen med 11 rigtige. Stor applaus og gavekort i præmie. 

Så gik Lars i ”krig” med at få rigget batteriet klart, så vi på behørig vis kunne skyde 

2014 

ud og 2015 ind. 

Frede benyttede herefter lejligheden til at takke alle seniorerne og personalet for et 

godt 2014, 

for en rigtig god mødeprocent og sluttede med et godt nurår til alle samt et på 

gensyn i 2015 

Efterfulgt med et leve for klubben. 

 

Jørgen Gotfredsen, sekretær 

 

 

 

 

Bilag 2 

 
 

                                    Golf i Greve i 2015 

 

 
Greve Golfklub tilbyder nedenstående medlemskategorier for sæsonen 

2015 
 

Intet  indskud 
 

     A: Medlemskategori               Indhold                 Årskontingent    PBS 

pr. mdr.    
 

 

       1) Fuldtidsmedlem       Frit spil på alle tider – frie træningsbolde             kr. 6.200            

kr. 580               

                                                  

 

2) Hverdagsmedlem    Spil før kl. 14 på hverdage – frie træningsbolde    kr. 4.700            

kr. 430                                                

                                          Spil efter kl. 14 på lø, sø og helligdage  

                                       Kr. 100,- rabat på greenfee på øvrige tider 

 



3) Greenfeemedlem                   Betaler fuld greenfee                                    kr.  800                              

 

 

4) Ungsenior indtil 26 år - disp.til ældre fuldtidsstuderende                        kr. 2600            

kr. 250                                                               

                                      Frit spil på alle tider – frie træningsbolde                                               

 

5) Junior mellem  0 – 12 år                                                                        kr. 950         

                                   Frit spil på alle tider – frie træningsbolde 

       

       6) Junior mellem 13 – 18 år                                                                       kr. 1.650             

                              Frit spil på alle tider – frie træningsbolde 

       Greve Golfklub er med i DGU’s junior greenfee ordning, hvor op til 3 juniorer 

spiller gratis i følgeskab med en fuldt betalende voksen hos de tilknyttede klubber. 

        

      7) Familiemedlemskab 
Ved en voksens fuldtidsmedlemskab ydes familierabat på 50 pct. for hvert 

juniormedlemskab.  

 

8) Long distance                                                                                           kr. 3.000                      

Kræver hjemmeklub med fuldtidsmedlemskab i en anden golfklub under Dansk Golf Union 

samt bopæl 60 km væk fra Greve Golfklub. Dispensation kan søges hos bestyrelsen. 

 

9) Prøvemedlemskab:          Nybegyndere  -  3 måneder                                  kr. 400  

Inklusiv lån af udstyr, frie træningsbolde, fri ugentlig gruppetræning,  

brug af alle træningsanlæg og par 3 bane.   

 

10) Senior Plus Golf medlem:    Nybegyndere – for 50 + medlemmer af Ældresagen. 

Fri ugentlig gruppetræning, frie træningsbolde og brug af træningsanlæg og par 3 

bane.  

      a: 3 måneders prøvemedlemskab – inklusiv lån af udstyr                            kr. 200 

      b: 6 måneders prøvemedlemskab – eksklusiv lån af udstyr                         kr. 500 

 

11) Passivt medlem                                                                                             kr. 

100 

                         Ingen indmeldelse – kun for klubbens medlemmer        

 

                

Uforpligtende Informationsmøde om alle kategorier, særlige tilbud, træning og eventuel 

indmeldelse  

ALLE  MANDAGE  KL.  13.00  I KLUBHUSET 

 

B: Greenfees:                            Hverdage                                 

Weekend/Helligdage 
9 huller                                       kr. 200                                     kr. 250  

Daggreenfee                               kr. 300                                     kr. 400 

Hverdage før kl. 10.00              kr. 200 

Spil med medlem kr. 100,- i rabat (dog ikke rabat før kl. 10.00 på hverdage). 

Grundlovsdag den 5. juni og den 1. maj betragtes som helligdage. 

 

 

Frede Kruse-Christiansen 

Formand 

 

 

 


