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1. Generalforsamlingens åbning. Frede Kruse-Christiansen, formand      
bød velkommen til 116 medlemmer, 1 fuldmagt samt 2 gæster dir. Leif 
Nyholm og advokat Jakob Iuel Lunøe medejere af det nye baneselskab. 
 
2. Valg af dirigent. Torben Lindholm foreslået og valgt med akklamation. 
Torben Lindholm takkede for valget og kontrollerede om Generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet i h.t. Vedtægten §4, hvilket blev konstateret den var. 
Referent er Jørgen Gotfredsen. Der blev tillige valgt 2 medlemmer som 
stemmetællere Karin Hansen og Marianne Flindt, såfremt der skulle stemmes 
med stemmeseddel. 
Herefter fik formanden Frede Kruse-Christiansen ordet. 
 
3. Beretning om klubbens virksomhed i 2011. Årsberetning for Greve 
Golfklub og for alle udvalgene er udsendt med indkaldelsen. 
De enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt om de havde yderligere 
bemærkninger til beretningerne.  
Claus Lindqvist, formand for Juniorudvalget takkede for hjælpen fra alle de 
frivillige,  
Jørgen Gotfredsen, formand for Turneringsudvalget takkede specielt Claus 
Voglhofer og Tino Pedersen for stor hjælp i udvalget og  
Jørgen Gotfredsen, formand for Baneudvalget takkede Green Keeperne for 
godt samarbejde i 2011 og udtrykte glæde over at se dem på banen igen. 
Herudover ingen kommentarer til udvalgenes beretninger. 
 
Herefter gav formanden sine bemærkninger til årsberetningen for Greve 
Golfklub 2011. 2011 har været et godt år for Greve Golfklub med diverse 
forbedringer i klubhuset og på banen samt en rimelig god tilgang af nye 
medlemmer.  
 
4. Mundtlig beretning om klubbens virksomhed efter 1. januar 2012 – til 
den 20. marts 2012. Orienteringsmødet den 7. februar 2012 var igen en 
succes med rimelig god tilslutning og debat – referat på hjemmesiden. Stor 
var derfor chokket for formanden, da han blev kaldt til møde den 23. februar 
2012 og fik at vide, at Greve Golfbane A/S lukkede banen med øjeblikkelig 
virkning, at det ikke måtte bringes videre, før Greve Golfbane A/S havde 
udsendt meddelelse herom til samtlige medlemmer. Formanden prøvede 
ihærdigt at få denne meddelelse udsat / omstødt for at få tid til at kontakte 



eventuelle interesserede investorer. Dette lykkedes, men kun frem til den 29. 
februar, samtidig med at personalet blev sendt hjem uden løn.  
Overalt blandt medlemmerne var det en kæmpe overraskelse, idet dir. Jens 
Peter Rasmussen, Smørum på orienteringsmødet den 7. februar havde 
berettet om de aktiviteter og tiltag, der var planlagt på banen i 2012.  
Det viste sig desværre, at det var tom snak. JPR har efterfølgende oplyst, at 
han først blev orienteret af bestyrelsen om lukningen den 22. februar. 
 
Først fik vi DGU på banen, så medlemmerne indtil videre kunne beholde 
deres DGU kort. 
 
Dernæst indledte Greve Golfklub ved formanden sammen med jordejerne 
møder med interesserede investorer. I løbet af 11 dage nærmere betegnet 
den 11. marts indgik klubben og jordejerne kontrakt med de nye ejere af 
Greve Golfbane med selskabet Ny Greve Golf ApS.. De nye bane ejere er på 
mødet repræsenteret med dir, Leif Nyholm og advokat Jakob Iuel Lunøe, de 
øvrige, der alle er golftrænere for div. landshold er : Magnus Landström, 
Thomas Kiel Larsson, David Dickmeiss og Peter Thomsen. 
 
Det var vigtigt for formanden på vegne medlemmerne i Greve Golfklub, at der 
blev indgået en aftale med jordejerne og de nye bane ejere, der på sigt sikrer 
en sund og fornuftig udvikling af banen og klubben. De nye ejeres projekt 
tegner rigtigt godt med god tarv for medlemmerne, hvilket der blev givet 
håndslag på. 
Så langt så godt, men der ligger stadig et stort arbejde forude for at få det 
hele til at fungere. Banen åbnede igen før blækket var tørt på kontrakterne, 
idet tidligere bane ejer havde afgivet banen tilbage til jordejerne umiddelbart 
efter den  29. februar. 
 
Med hensyn til opsigelse af medlemskab i Greve Golfklub kan det i h.t. 
Vedtægten’s §3 stk 9 og 10 kun ske med mindst 1 måneds varsel til 
udgangen af et kalenderår. Medlemmer, der undlader at betale kontingent i 
Greve Golfklub kan som restanter måske få svært ved at tegne medlemskab i  
golfklubber vi samarbejder med.  
Tilbuddet fra Smørum til Greve Golfklub’s medlemmer gælder derfor ikke 
længere. De der har tilkøbt ret til at spille i Smørum gælder fortsat. 
 
Til stor jubel for forsamlingen kunne formanden meddele, at der var truffet 
beslutning om at skrotte GolfSuite og retablere Golfboks, hvilket er ved at 
blive installeret. 
 
P.g.a. af de tomme pengekasser som de gamle ejere fra Smørum efterlod, er 
det nødvendigt med frivilligt arbejde i klubhuset i en rum tid fremover. 
De hidtidige medlemskontingenter ophører ved denne generalforsamling - 
dog således at de fortsætter året ud - for nuværende medlemmer.  
Der er arbejdet intenst på den nye kontingentstruktur, der efter 
generalforsamlingen skal tilbydes nye medlemmer resten af 2012 og for 2013. 
 
Dirigenten konstaterede at der ikke var bemærkninger til beretningerne, 
hvorefter de blev godkendt. 



 
Herefter fik Leif Nyholm ordet udenfor dagsordenen. Leif Nyholm startede 
med at takke Frede Kruse-Christiansen for det enorme arbejde og den udviste 
entusiasme for at få banen og klubben til at fungere igen. Uden ham ville de 
ikke have kunnet få aftalerne på plads. Nu glædede de sig alle til at gøre 
Greve Golfbane til et midtpunkt på Sydkysten. 
Herefter præsenterede Leif Nyholm de øvrige ejere og deres meritter indenfor 
golfsporten. Projektet - de ønsker at benytte Greve Golfbane til - er at skabe 
et trænings -  og videncenter for alle interesserede golfspillere fra elitespillere 
til begyndere. Dette vil givetvis skaffe de fornødne antal nye medlemmer til 
Greve Golfklub, så vi en gang for alle har sagt - alle gode gange 3. 
Leif Nyholm gentog formandens ord om, at der i et stykke tid fremover vil blive 
god brug for frivillig arbejdskraft, men at han ud fra de positive oplevelser, han 
allerede havde med  klubben, så lyst på fremtiden på Greve Golfbane. 
Stor applaus til Leif Nyholm for et medlevende og humoristisk indlæg.  
Det tegner godt. 
 
Dirigenten gik derpå videre i dagsordenen og gav ordet til Stig Person. 
 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Det 
medsendte driftsregnskab for 2011 gennemgået og godkendt.  
 
6. Indkomne forslag. Ingen. 
 
7. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Det medsendte 
budget for 2012 er p.g.a. situationen ændret en hel del. Det nye budget 
gennemgået og forklaret med håb om, at det holder. Forsamlingen godtog og 
accepterede dette. 
Bestyrelsen udbad sig fuldmagt til endeligt at færdigforhandle og fastsætte de 
nye kontingenter for resten af året. Dirigenten kunne herefter konstatere, at 
bestyrelsen havde fået den ønskede fuldmagt. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
A : Bestyrelsesmedlemmer for en 3 årig periode : 
Claus Voglhofer og Roland Petersen foreslået, begge villige. Dirigenten 
konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede valg, så CV og RP blev 
valgt. 
 
B : Bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode : 
Jørgen Gotfredsen ønskede ikke valg, Tino Petersen foreslået, villig. 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede valg, så TP valgt. 
 
C : Suppleanter for en 1 årig periode : 
Jørgen Gotfredsen indstillet og villig til genvalg, Roland Petersen valgt til 
bestyrelsen, i stedet foreslås Brian Rasmussen til nyvalg, villig. Dirigenten 
konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede valg, så JG og BR valgt. 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 



A : Revisor for en 1 årig periode. 
Poul Erik Rasmussen indstillet og villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at 
der ikke var andre, der ønskede valg, så PER valgt. 
 
B . Revisorsuppleant for en 1 årig periode. 
Aase Erringsø Larsen indstillet og villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at 
der ikke var andre, der ønskede valg, så AaEL valgt. 
 
10. Eventuelt.  
Kasper : Personlig tak til Frede for veludført dåd. 
Jette Schmidt : Ligeledes tak til Frede og Ny Greve Golf ApS. ejere med et 
trefoldigt leve. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger gav dirigenten ordet til formanden 
for en afsluttende bemærkning. 
 
Formanden takkede Torben Lindholm for god dirigeren og forsamlingen for 
god ro og orden og sluttede med at byde de nye ejere velkommen på Greve 
Golfbane. 
 
Generalforsamlingen slut kl. 21.00 med et tak for i aften og på gensyn. 
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