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1. Generalforsamlingens åbning.  
Frede Kruse-Christiansen, formand byder velkommen til 56 medlemmer, 1 gæst samt 

1 fuldmagt.  

Jørgen Gotfredsen tager referat. 

Velkommen til (gæsten) Peter Jeppesen, der er nyansat som pro.træner på Greve 

Golfbane.  

Beretning, regnskab, indkomne forslag og forslag til budget er fremsendt til 

medlemmerne sammen med indkaldelsen.  

Evt. nyt til beretningen tilføjes under pkt. 3, ligesom formanden påpegede at 

konkrete/personlige spørgsmål og problemstillinger hører under eventuelt. 

Fremgangsmåde ved Generalforsamlingen som ved Info. mødet den 23. februar 2011, 

der gentages i 2012. 

 

2.Valg af dirigent.  
På bestyrelsens anbefaling valgtes Torben Lindholm, som takkede for valget med håb 

om et godt møde. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Stan de Vreese og Mogens Kristiansen blev udpeget til stemmetællere ved eventuel 

skriftlig afstemning. 

 

3. Beretning om klubbens virksomhed i 2010 – bilag 1.  
Dirigenten bad herefter de forskellige udvalgsformænd om at komme med eventuelle 

bemærkninger til de fremsendte beretninger fra udvalgene. 

Eliteudvalget, Claus Voglhofer ingen bemærkninger, ingen kommentarer fra salen. 

Regel – og Handicapudvalget, Stig Person ingen bemærkninger, ingen 

kommentarer fra salen. 

Begynderudvalget, Tine Grening ingen bemærkninger, ingen kommentarer fra 

salen. 

Juniorudvalget, Claus Lindqvist ingen bemærkninger, ingen kommentarer fra salen. 

Sponsorudvalget, Glenn Telvig ingen bemærkninger, ingen kommentarer fra salen. 

Bane – og Turneringsudvalget, Glenn Telvig ingen bemærkninger, ingen 

kommentarer fra salen. 

Bestyrelsen’s beretning, Frede Kruse-Christiansen, formand. 

Formanden takkede baneejerne for den tillid de har vist klubben i et godt og 

konstruktivt samarbejde med at få bane og klub etableret, så det er et godt sted at 



spille golf for medlemmer og gæster. Endvidere en stor tak  til personalet i klubhuset 

og på banen i Greve for personlige indsatser for at få tingene til at fungere. En stor tak 

til administrationen i Smørum med dir. Jens Peter Rasmussen i spidsen for et godt og 

konstruktivt samarbejde, der til tider har været lidt hæmmet af de mange nye tiltag, 

men som nu skulle fungere efter en stor arbejdsindsats. En stor tak til bestyrelsen for 

et ” kanon ” godt samarbejde som det er en stor fornøjelse at formand for. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til formandens beretning. 

Det var der ikke, så den samlede beretning er godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, kasserer 

Søren Kramer, bilag 2.  

Regnskabet - der er udsendt med indkaldelsen - blev vist på storskærm og 

gennemgået af kassereren, der bemærkede, at overskuddet på kr. 14.000,- ikke var 

tilsigtet, idet regnskabet efter bestyrelsens beslutning skal balancere, da det ikke er 

formålet at foretage en opsparing. Pengene skal bruges fornuftigt på medlemmernes 

aktiviteter i klubben. Kassereren gjorde opmærksom på, at klubben nu får et fast 

kontingent på kr. 400,- for hvert medlem uanset medlemskategori, mod tidligere en % 

del af det samlede indbetalte beløb for spilleret og kontingent for hvert medlem. Det 

giver en større sikkerhed for klubben med de nu mange muligheder for medlemskab. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til det forelagte regnskab. 

Det var der ikke. Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen undlod at stemme så 

regnskabet er. godkendt med enstemmighed 

 

5. Indkomne forslag, bilag 3. vedtægtsændringer. 

 

A. Bestyrelsen foreslår at klubben ændrer navn til Greve Golfklub (GGK). 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra salen : 

 

112 Jan Hemmingsen. Er alt clearet ? så der ikke opstår problemer. Formanden : Den 

gamle klub er orienteret og det er aftalt, at vi - når deres følgeaktiviteter efter 

lukningen er overstået - overtager deres domæne, endvidere har DGU ingen 

bemærkninger til navneskiftet. 

 

25 Poul Erik Rasmussen. Når der søges på nettet, kan historikken fra den gl. klub så 

dukke op, når vi overtager domænet. Claus V. : måske, det må vi finde ud af til den 

tid. 

 

133 Karin Hansen. Udgift til udskiftningen af DGU kortene ? Formanden : DGU er 

ved at skifte sponsor, så alle DGU kort skal skiftes, når dette er på plads, det bliver 

derfor ikke en udgift for klubben. Nye kort vil blive udstedt med Greve Golfklub. De 

nuværende med Greve ny Golfklub fortsætter uændret til de skal udskiftes. Det 

væsentlige er reelt klubbens DGU nr. 186. 

 

Dirigenten spurgte, om der var yderligere bemærkninger eller indvendinger fra salen 

mod navneskiftet ? Det var der ikke.  Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen 

undlod at stemme så klubben’s navn er nu : Greve Golfklub. Bemærk at adgangen til 

klubben’s hjemmeside indtil videre stadig er www.grevenygolfklub.dk. 

 

 

http://www.grevenygolfklub.dk/


B. Se bilag vedr. § 2 stk. 4 hvor følgende foreslås vedtaget som ny tekst:.  
Klubben’s medlemskategorier, der tilrettelægges i overensstemmelse med DGU’s 

regler, omfatter følgende : 

Seniorer fuldtidsmedlemmer ( over 25 år ) 

Seniorer hverdagsmedlemmer ( over 25 år ) 

Studerende ung seniorer ( indtil 26 år ) 

Juniorer ( indtil 18 år ) 

Passive medlemmer 

Andre af DGU godkendte medlemskategorier efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse. 

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller indvendinger fra salen. Det var der 

ikke. Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen undlod at stemme, så ændringen er 

vedtaget med enstemmighed. 

 

C. I henhold til ændringen i punkt B foreslår bestyrelsen at Vedtægtens § 2 stk. 5 

udgår. 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller indvendinger fra salen. Det var der 

ikke. Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen undlod at stemme, så ændringen er 

vedtaget med enstemmighed. 

 

D. Bestyrelsen finder det forkert at revisor / revisorsuppleant kan have sæde i 

bestyrelsen, derfor foreslås  

ny § 4 stk. 8 : Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år og skal vælges 

uden for bestyrelsen. 

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller indvendinger fra salen. Det var der 

ikke. Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen undlod at stemme, så ændringen er 

vedtaget med enstemmighed. 

 

E. § 4 stk. 11 nr. 7 ændres i overensstemmelse med vedtagelsen i D. 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller indvendinger fra salen. Det var der 

ikke. Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen undlod at stemme, så ændringen er 

vedtaget med enstemmighed. 

 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, kasserer Søren 

Kramer, bilag 2. 

Budgettet - der er udsendt med indkaldelsen - blev vist på storskærm og gennemgået 

af kassereren.  

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra salen : 

 

47 Benny Flindt. Debitorer kan de tabes ? Kassereren : Klubbens risiko er minimeret 

til kr. 400,- / medlem, der ikke betaler og ikke kan inddrives. 

 

25 Poul Erik Rasmussen. Eliten’s post på kr. 35.000,- til undervisning ? Kassereren : 

omfatter alle udgifter til eliten til undervisning og deltagelse i turneringer, herunder 

deltagelse i divisionerne. 

 

Kontingent ønskes fastsat til kr. 400,- ( heraf går kr. 152,- til DGU ) for seniorer og 

kr. 205,- for juniorer ( heraf går kr. 81,- til DGU ). Der betales ikke indskud. 



 

Dirigenten spurgte, om der var yderligere bemærkninger fra salen. Det var der ikke. 

Der blev stemt. Ingen stemte imod, ingen undlod at stemme, så det forelagte budget 

og kontingent er vedtaget med enstemmighed. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 3 årig periode : 

Tine Grening og Claus Lindqvist er begge villige til genvalg. Dirigenten spurgte i 

salen om der var andre kandidater ? Det var der ikke, så Tine Grening og Claus 

Lindqvist blev begge valgt med akklamation. 

 

Efter Robert Enroth er udtrådt af bestyrelsen foreslår bestyrelsen nyvalg af Stig 

Person for en 2 årig periode. Dirigenten spurgte i salen om der var andre kandidater ? 

Det var der ikke, så Stig Person blev valgt med akklamation. 

 

Valg af suppleanter for en 1 årig periode. Roland Pedersen og Jørgen Gotfredsen er 

begge villige til genvalg. Dirigenten spurgte i salen om der var andre kandidater ? Det 

var der ikke, så Roland Pedersen og Jørgen Gotfredsen blev begge valgt med 

akklamation. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1 årig periode.  

Da Stig person er indtrådt i bestyrelsen kan han ikke genvælges som revisor i h.t. 

vedtægtsændringen.  

Bestyrelsen foreslår valg af Poul Erik Rasmussen til revisor og af Aase Erringsø 

Larsen som revisorsuppleant. Dirigenten spurgte i salen om der var andre kandidater ? 

Det var der ikke, så Poul Erik Rasmussen og Aase Erringsø Larsen blev begge valgt 

med akklamation. 

 

9. Eventuelt. 
47 Benny Flindt. Hvornår virker EDB som lovet ? Formanden : inden week enden. 

 

Pro.træner Peter Jeppesen præsenterede sig og oplyste, at han var PGA træner og 

glædede sig meget til samarbejdet med Greve Golfklub og medlemmerne, og takkede 

for den pæne og venlige modtagelse han har fået af medlemmerne. Der vil fortsat 

være gratis ugentlig træning for medlemmerne, nærmere om tider og tilmelding på 

hjemmesiden. 

 

25 Poul Erik Rasmussen. Der kan stadig ikke bookes op til 4 uger ? Formanden : i 

orden snarest. 

 

236 Lars Skafte. Kan Info mødet ikke placeres udenfor skolernes vinterferie i uge 7 

og 8 ? Formanden : i år delte vi udgiften til lokale med Antenneforeningen, derfor var 

mødet placeret, som det var, vil prøve at ændre mødedatoen til næste år. 

 

66 Tine Grening. Orienterede om netværksklubben. Der kan læses mere på 

hjemmesiden. 

 

182 Gert Olsen. Scorekort ? Formanden : automatisk udskrivning ved tilmeldingen i 

klubhuset er lovet klar inden weekenden. 

 



236 Lars Skafte. Da alt elektronik kan strejke , bør der forefindes scorekort til manuel 

benyttelse. Formanden : taget til efterretning. 

 

96 Jette Schmidt. Tak til bestyrelsen for god indsats. 

 

30 Ole Juel Hansen. Fællestræning ? Peter Jeppesen : tirsdag – onsdag – torsdag. 

nærmere på hjemmesiden. 

 

15 Mogens Kristiansen. Bagmærker ? Formanden : ligger klar i klubhuset. 

 

30 Ole Juel Hansen. Green fee – får klubben en andel ? Formanden : nej det er en del 

af vor aftale. 

 

28 Thomas. Åbningstider i shoppen ? Dårligt indtryk for gæster at komme til en 

lukket dør. Formanden : kontakt mig - hvis der er problemer. 

 

125 Stig Person. Tak for valget og saml stemmesedlerne ind, da vi skal spare. 

 

21 Jørgen Gotfredsen. Stor tak til formanden for et formidabelt arbejde i klubben, 

samt for et godt og motiverende samarbejde i bestyrelsen og med ejerne. 

 

Dirigenten takkede herefter for et godt møde foregået i god ro og orden. Gav herefter 

ordet til formanden. 

 

Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse af mødet og de fremmødte for 

deres indsats. 

Praktiske bemærkninger : Golfens dag den 10. april i forlængelse af Greve Golfklubs 

åbningsturnering kl. 14.00 – 16.00. Materiale til distribution udsendes snarest. 

Greve Golfklub er tilmeldt Golf Management med Senior+Golf, der giver mulighed 

for kontakt til Ældre Sagens medlemmer, hvoraf der alene i Greve Kommune er over 

6000, der inviteres til 2 årlige arrangementer på Greve Golfbane. 

 

Generalforsamlingen slut kl. 20.10 med et tak for i aften. 

 

 

 

Torben Lindholm 

Dirigent 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen 

Formand 

 

 

 

Jørgen Gotfredsen 

Referent 


