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1.Generalforsamlingens åbning.  
 
Frede Kruse-Christiansen, formand, bød velkommen til de 66 fremmødte 
medlemmer og gik herefter til pkt. 2. 
 
2.Valg af dirigent.  
 
Torben Lindholm blev foreslået og valgt med akklamation. Torben Lindholm 
takkede for valget og kontrollerede om Generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet i.h.t. Vedtægtens §4, hvilket blev konstateret den var. 
Referent Jørgen Gotfredsen.  
Desuden blev valgt 2 stemmetællere, hvis der skulle stemmes med 
stemmeseddel. 
 
3. Beretning om klubbens virksomhed i 2012. 
  
Årsberetning for Greve Golfklub og alle udvalgene er udsendt med 
indkaldelsen. 
De enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt om de havde yderligere 
kommentarer til beretningerne. 
 
Claus Voglhofer, Eliteudvalget.  
Klubben har nu 1 dame samt 3 herrehold i Danmarksturneringen. I herreeliten 
afholdes kvalifikationsturneringer for spillere med hcp under 10,5, da det er 
sådan, at kun spillere med hcp over 10,5 kan deltage i Regionsgolf. 
DGU har placeret alle klubbens hjemmekampe for de 4 hold på samme dato, 
hvilket gerne skulle betyde flere tilskuere til at heppe på holdene. Information 
udsendes. 
 
Stig Person, Regel – og Handicapudvalget.  
Ingen bemærkninger. 
 



Tine Grening, Begynderudvalget.  
Udvalget vil etablere og fastholde begyndere som en gruppe til de har hcp 37, 
så de ikke tabes i systemet undervejs, men giver mulighed for at aftale 
samspil, afholdelse af turnering m.v. 
Der afholdes fadderdage, hvor de enkelte faddere via aftaler får udarbejdet et 
"arbejdsskema". 
 
Claus Lindquist, Juniorudvalget.  
Ingen bemærkninger. 
 
Tino Petersen, Turnerings – og Baneudvalget.  
Ingen bemærkninger. 
 
Stig Person, Økonomiudvalget.  
Stor tak til Poul Erik Rasmussen og Benny Flindt for et utroligt stort arbejde i 
udvalget. 
 
Frede Kruse-Christiansen. Greve Golfklubs årsberetning.  
 
Formanden supplerede den fremsendte beretning til d.d.  
Fremover skal medlemmerne holde sig opdateret på mail, via hjemmesiden 
og golfbox samt Klubnyt. Der vil kun i undtagelsestilfælde blive udsendt breve 
med almindelig fod post - for dyrt og tidsrøvende.  
Klubben havde ved dette årsskifte 600 medlemmer, men vi skal være mindst 
et par hundrede mere både nye og øvede spillere.  
Der er nedsat et PR Udvalg med deltagelse af DGU til styrkelse af PR-
indsatsen - de arbejder bl.a. med: 
Der vil blive trykt Flyers til omdeling med tilbud på kr. 100,- for at spille på 
Greve Golfbane (18 hullers banen) med et medlem den 19. april og den 5. 
maj. Arrangementerne afsluttes med socialt samvær. 
Alle lokalområdets firmaer og erhvervsvirksomheder indbydes til Firmagolf 
med træning den 2. maj og afslutning den 16. maj med en turnering for 3 
mands hold. 
Banens sponsorer får et tilsvarende tilbud for deres medarbejdere. 
Greve Golfklub har taget kontakt til Idrætsforeningerne i Greve, Karlslunde og 
Tune for et samarbejde. Positivt fra Greve og Karlslunde hvor der allerede er 
etableret et samarbejde, medens Tune takkede nej, hvilket betyder at 
medlemmer fra de 2 idrætsforeninger kan få et gratis prøvemedlemsskab i 
Greve Golfklub i en måned. 
Der skal etableres et samarbejde med idrætslærerne på kommunens skoler. 
Andreas Nyborg Pedersen tager hånd om dette. 
Inden Golfens Dag den 14. april promoverer klubbens medlemmer ved Dame- 
og Herreklubben, Eliten og Seniorklubben Greve Golfklub med stands i div. 
centre. 
Green keeperne står for afvikling af den traditionelle arbejdsdag den 7. april. 
Lykkes disse mange tiltag bare nogenlunde tegner det til, at trænerne vil få 
rigeligt at se til. 
Vedr. situationen om det nye klubhus trækker kommunens byggetilladelse lidt 
ud. Der arbejdes hårdt på sagen. 



Der er etableret et nyt værksted/maskinstation for green keeperne i en 
ladebygning ud for hul 15. 
Klubben har et godt samarbejde med DGU, der har fået ny sponsor i 
G.E.Moneybank. 
Stig Person og Frede Kruse-Christiansen deltager i DGU’s 
repræsentantskabsmøde, der i år afholdes i Middelfart. Temadelen omhandler 
rekruttering af nye medlemmer. 
Nye bagmærker kan først i april afhentes i klubhuset i sekretariatet. 
Flere frivillige til at hjælpe med diverse opgaver i klubben vil altid være et 
must. 
Bestyrelsen opstiller 2 nye kandidater til bestyrelsen, og der har efterfølgende 
været yderligere 3 henvendelser  fra medlemmer, der ønsker at bidrage med 
deres frivillige arbejdskraft i klubben. 
Tak til baneejerne og alle medlemmerne for et rigtigt godt og frugtbart 
samarbejde. 
Dirigenten spurgte herefter om klubbens beretninger med kommentarer kunne 
godkendes.  
Godkendt med akklamation. 
 
4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
 
Kasserer Stig Person gennemgik regnskabet på tavlen. Benny Flindt har 
udfærdiget ny kontoplan. 
Dirigenten spurgte herefter om der var kommentarer til regnskabet ? Det var 
der ikke. Hvorfor klubbens regnskab for 2012 kunne godkendes.  
Godkendt med akklamation. 
 
5.Indkomne forslag.  
 
Forslagene fremsat af bestyrelsen i henhold til fremsendte 5 forslag bilag 3 til 
ændringer i Vedtægten fremsat enkeltvis.  
Alle 5 ændringsforslag vedtaget enstemmigt, dog var der ved afstemningen 
vedr. §3 stk. 8 en enkelt stemme hverken for eller imod.  
Vedtægten tilrettes i henhold hertil. 
 
6.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.  
 
Stig Person gennemgik budget og kontingenter på tavlen. Dirigenten spurgte 
om der var spørgsmål til det fremlagte budget ? Det var der ikke, hvorefter 
budgettet blev vedtaget med akklamation. Da budgettet var vedtaget var 
kontingentet hermed fastlagt. 
 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
På valg til bestyrelsen var Frede Kruse-Christiansen, Tino Petersen og Stig 
Person, alle villige til genvalg. Dirigenten spurgte om der var modkandidater, 
da det ikke var tilfældet blev alle 3 genvalgt med akklamation for en treårig 
periode. 
Da Claus Voglhofer ønskede at udtræde af bestyrelsen anbefalede 
bestyrelsen valg af Inge Larsen. Dirigenten spurgte om der var 



modkandidater, da det ikke var tilfældet blev Inge Larsen valgt med 
akklamation for en toårig periode. 
 
På valg som suppleant var Jørgen Gotfredsen villig til genvalg. Brian 
Rasmussen er udtrådt, så bestyrelsen foreslog Frank Adrian til nyvalg. 
Dirigenten spurgte, om der var modkandidater, da det ikke var tilfældet blev 
Frank Adrian valgt og Jørgen Gotfredsen genvalgt med akklamation - begge 
for en etårig periode. 
 
8.Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
 
Som revisor udtrådte Poul Erik Rasmussen, da han er medlem af 
Økonomiudvalget. I henhold til vedtægtsændringen skulle der nu vælges 2 
revisorer. Bestyrelsen foreslog Søren Kramer for en 1 årig periode og Jesper 
Gotfredsen for en 2 årig periode. Dirigenten spurgte, om der var 
modkandidater, da det ikke var tilfældet, blev Søren Kramer og Jesper 
Gotfredsen nyvalgt med akklamation. 
Som revisorsuppleant var Aase Erringsø Larsen villig til genvalg, Dirigenten 
spurgte, om der var modkandidater, da det ikke var tilfældet blev Aase 
Erringsø Larsen genvalgt med akklamation. 
 
9.Eventuelt. 
Stor tak til Økonomiudvalget’s 3 medlemmer for et fantastisk arbejde. 
Frank Adrian – stor tak til alle der har gået faddere. 
Søren Kramer efterlyste nabo flyers. 
Flere havde bemærkninger vedr. boldnøgler. Hertil svarede formanden, at 
klubben intet havde at gøre med træningsanlæggene, idet klubben 
udelukkende lejer 18 hullers banen, men har fuld adgang til alle øvrige 
faciliteter. 
Sponsorudvalget jagter sponsorer både til bane og til klubbens turneringer. 
Korte kommentarer fra dirigenten vedr. arbejdet med kommunen om 
byggetilladelsen til klubhuset. 
Ros til bestyrelsen for veludført arbejde, der bør udmøntes i ansøgning om 
lederpris til bestyrelsen ved formanden. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. 
Tak til dirigenten for vellykket  styring af Generalforsamlingen, speciel tak til 
Økonomiudvalget samt tak til alle de fremmødte medlemmers opbakning 
Generalforsamlingen slut kl. 21.00. 
 
 
 
Torben Lindholm 
Dirigent 
 

Frede Kruse-Christiansen 
Formand 

Jørgen Gotfredsen 
Referent 


