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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

INFOMØDE – RIS OG ROS 
Dato:  3. februar 2015 

Til stede: Fra forretningsudvalg: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Lars Hartig (LH) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS) (pr. 01.02.15 ny formand for begynderudvalg) 

 

Fra ejerkredsen: 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

Thomas Kiel Larsson (TKL) 

David Dickmeiss (DD) 

 

Øvrige: 

Torben Lindholm (TL) 

 

Ca. 40 medlemmer deltog i mødet 
 

 

Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen og bemærkede at det var det første 

større møde i de nye lokaler i klubben.  

 

Greve Golfklub har tradition for at holde infomøde cirka en måned inden generalforsamlingen. Infomødet 

handler typisk om nuværende status samt planer og ideer for det kommende år – 2015, mens 

generalforsamlingen handler om det foregående år – 2014.  

 

I forbindelse med præsentationen af den nye organisationsplan gav FKC en kort præsentation af de 

fremmødte bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd. Den nye organisationsplan indeholdt to nye 

stabsfunktioner: Torben Lindholm på jura og Michael Stoltenberg, som er nyvalgt medlem af idrætsrådet i 

Greve. Michael afløser Stig Person, som har siddet i Idrætsrådet i 33 år.  
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FKC bemærkede i øvrigt, at det nye tiltag i forbindelse med Infomødet ”ris og ros” egentlig var tænkt 

afholdt umiddelbart efter sæsonafslutningen, da medlemmerne således havde ris og roser i frisk erindring.  

FKC orienterede kort om formålet med mødet, og om de punkter der ville blive behandlet. Mødet afholdes 

uden egentlig dagsorden og FKC opfordrede medlemmerne til at stille generelle spørgsmål under 

indlæggene. De respektive udvalgsformænd vil orientere om deres udvalg, herefter vil formanden komme 

med sit indlæg, hvorefter Stig Person fremlægger regnskab 2014 samt budget 2015 og endelig vil en 

repræsentant fra ejerkredsen komme med et indlæg, inden vi går over til ris og ros delen.  

 

Eliteudvalg – Formand Jesper Carstensen 

JC fortalte kort om arbejdet i udvalget i 2014, hvor udvalget har arbejdet med visioner for elite i Greve 

Golfklub.  

Udvalget har blandt andet indført vintertræning, som pågår frem til marts, hvor den egentlige træning 

begynder.  

Som et nyt tiltag inviteres medlemmerne af Greve Golfklub til at spille med en elitespiller. Der vil løbe af 

stablen den 10. maj. Turneringen tænkes spillet i flights à 4, hvoraf én spiller er elitespiller.  

For at gøre det muligt for spillere med hcp. ˂4.5 at blive reguleret, har eliten fået mulighed for at spille 

turneringer fast om torsdagen. Tider låses i golfbox til formålet og ubrugte tider frigives i god tid inden. 

Samme metode anvendes for dame- og herreklub. Dette betyder, at elitespillerne fremover kan spille to 

tællende runder om ugen (herreklub tirsdag og elitedag torsdag) 

Udvalget arbejder med vision 2020, som stiler mod at det bedste herrehold skal spille i 1. division og 

dameholdet i 2. division. Med disse visioner ønsker udvalget at signalere overfor nuværende og kommende 

juniorspillere at Greve Golf er en klub, der er værd at satse på.  

Elitetruppen tæller i øjeblikket ca. 25 herrer / 3 hold og 8-9 damer / 1 hold.  

JC sluttede af med at opfordre medlemmerne til at komme og støtte op omkring holdene, når der spilles 

hjemmekampe.  

 

Turneringsudvalg – Formand Jeppe Dohn 

JD præsenterede aktivitetsplanen for 2015.  

Planen indeholdt blandt andet to par-turneringer, da denne spilleform havde vist sig populær blandt 

medlemmerne i 2014.  

Udvalget arbejder med en fast handicapopdeling som følger: 

A-række +8,1 – 9,9 

B-række 10 – 18,4 

C-række 18,5 – 36 

 

Juniorudvalg – Søren Kramer 

I juniorudvalgsformand Claus Lindqvists fravær fortalte Søren Kramer kort om udvalgets planer og arbejde. 

For første gang har klubben tilmeldt juniorer til en landsdækkende holdturnering. Træningen er på plads, der 

er foretaget mindre justeringer, så juniorerne fordeles lidt anderledes i forhold til alder. Udvalget vil 

eventuelt lave elitejuniortræning, som imidlertid ikke vil gå ud over træningen for de øvrige juniorer. 

Juniorudvalget vil samarbejde med eliten og fire elitespillere har foreløbig sagt ja til at være mentorer for 

juniorerne.  

 

Begynderudvalg – Formand Michael Stoltenberg 

Af personlige grunde har den hidtidige formand bedt om at blive fritaget for formandsposten i 

begynderudvalget. Michael Stoltenberg, som hidtil har været en del af udvalget, har indvilget i at overtage 

formandsposten. MS fortalte om udvalgets planer.  

 

Udvalgets fokuspunkter i 2015 vil være: 

 At fordele udvalgets ressourcer optimalt 

 At styrke det sociale islæt 

 At konkurrere på venskabelig basis 
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Udvalget vil i den kommende sæson i højere grad fokusere på fastholdelse og udvikling af begyndergolferne 

end den deciderede rekruttering af nye golfere. 

 

Udvalget vil koncentrere sig om mandagskaninaftnerne, som – ud over det almindelige golfspil – vil være en 

form for guidance i regler og etikette på banen. Der skal derfor fremover være en fadder i hver flight. Der 

afholdes faddermøde den 3. marts. 

 

Der blev opfordret til at tage godt imod de nye golfere. 

 

Baneudvalg 

FKC fortalte om de nye tanker med selvstyrende grupper, som via specifikke opgaver skal bidrage til en 

yderligere styrkelse af banens fremtoning. Klubben har i den forbindelse skelet lidt til en række naboklubber 

og hentet inspiration til en ”Grevemodel” med selvstyrende grupper, som – med formandens ord – ”får 

magt, hvis de har agt til at bestille noget”. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at være en del af de 

selvstyrende grupper, som udover at kunne yde et stykke frivilligt arbejde også vil skærpe klubbens sociale 

liv, som Greve Golfklub er kendt for.   

 

Formand for Baneudvalget Lars Hartig fremlagde planerne med de selvstyrende grupper. 

Ultimo januar blev der afholdt et møde for de personer, som via Golfspilleren i Centrum havde 

tilkendegivet, at de var interesserede i at yde et stykke arbejde i baneudvalget. I forbindelse med mødet blev 

den første gruppe på 4 personer dannet.  

 

Det er tanken, at hver gruppe på sigt skal blive ansvarlige for hver to huller på banen. Det vil sige, at 

gruppen skal passe deres respektive huller fra teested til green og sørge for at hullerne fremstår i bedst 

mulige stand.  

 

LH rundsendte en liste, hvor interesserede kunne skrive sig på til arbejdet i de selvstyrende grupper. 

Eventuelt interesserede kan til enhver tid skrive til Lars Hartig, hvis kontaktoplysninger fremgår af 

www.grevegolf.dk 

 

På sigt er det meningen at der også skal dannes grupper, der forestår baneservice og velkomst i klubhuset 

uden for sekretariatets åbningstider. 

 

Formand Frede Kruse-Christiansen 

Formanden fortalte om de kommende tiltag i klubben. 2015 byder på en stor lettelse for økonomiudvalget, 

idet arbejdet med medlemskartoteket samt kontingentopkrævning skal overgå til sekretariatet.  

 

SKL går snart på barsel og efter endt barsel vil en række af formandens administrative opgaver også gradvist 

overgå til sekretariatet.  

 

Med udpegelsen af en frivilligkoordinator sidste år har klubben øget fokus på frivilligområdet. Hidtil har 

deltagelse i den årlige Dana Cup været en del af belønningen for at være frivillig. Forretningsudvalget 

arbejder p.t. på at få udstukket nye og specifikke regler for, hvem der kan inviteres til at deltage i Dana Cup.  

 

Greve Golfklub har hidtil afholdt sig fra at deltage i greenfee-aftaler med andre klubber ved medlemstilkøb. 

Dette er fortsat klubbens holdning og ved DGUs seneste regionalmøde kunne FKC og IL konstatere at en 

lang række andre klubber netop går den modsatte vej og udtræder af disse greenfee-aftaler, som viser sig 

ikke at være rentable for klubberne. Klubben fortsætter derimod de almindelige greenfee-aftaler med 

enkeltklubber. 

 

Klubben har afleveret ønske til Greve kommune om skiltning til Golfbane rundt i lokalområdet (de kendte 

skilte med golfspillerikonet) Ansøgningen har været i høring i kommunen.  

 

http://www.grevegolf.dk/
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Klubben har på invitation fra Made-in-Denmark valgt at blive Made-in-Denmark-ambassadør. Dette betyder 

at klubben modtager 15 partoutbilletter til Made in Denmark. Billetterne skal sælges i klubben og som 

modydelse modtager klubben en præmiepakke, som kan bruges til en klubturnering. 

 

Kommunen har sagt nej til at yde anlægstilskud til 1. salen. En del af begrundelsen er, at lokalet ligger på 

lejet jord i lejet bygning.  

I stedet har klubben fået en bevilling på kr. 100.000 kr., som er det beløb, der kan anvendes til inventar, PC, 

arbejdspladser, undervisningsmaterialer m.m. jf. om foreningsdrift. Herudover søger klubben diverse fonde. 

 

FKC sluttede af med at nævne at det i år er 10-året for Greve Golfs start. Bestyrelsen arbejder på at finde 

den præcise dato med henblik på at bruge dette i markedsføringsøjemed. 

  

Økonomiudvalg – Stig Person 

Det foreløbige regnskab for 2014 og det foreløbige budget for 2015 blev fremlagt og gennemgået.  

 

Regnskabet er underskrevet og godkendt af revisorer og kan på anfordring rekvireres hos bestyrelsen.  

 

Baneejere – ved Thomas Kiel Larsson 

TKL indledte med at rose den gode stemning, der altid hersker i Greve Golfklub. 2014 har været et 

udfordrende år set fra ejerkredsens side og TKL takkede i den forbindelse for den af medlemmerne udviste 

tålmodighed. Klubhuset var i en lang periode en byggeplads, men vi har nu fået et dejligt nyt lokale, hvor vi 

fremover kan tilbringe mange gode timer.  

I efteråret 2013 blev der gennemført en medlemsundersøgelse og flere af opgaverne herfra er nu løst, blandt 

andet med flere toiletter. 

Maskinparken er blevet opgraderet, hvilket var meget tiltrængt. Dette vil i den nye sæson blandt andet 

betyde, at greenkeeperne kan foretage en bedre klipning med nye knive.  

Klubben har i 2014 haft en flot medlemstilgang og netop medlemmerne er vigtige ambassadører for klubben 

og dermed for at rekruttere nye medlemmer.  

TKL takkede formanden og den øvrige bestyrelse for deres arbejde, en særlig tak blev rettet til Lars Hartig 

for at løfte opgaven med de selvstyrende grupper samt til greenkeeperne. 

TKL sluttede af med at ønske alle en god 2015-sæson. 

 

Ris og Ros 

Herefter gik mødet over til den del, der var annonceret som Ris og Ros. Et nyt tiltag, som i særdeleshed 

gerne må indeholde ris, da vi kun ad denne vej kan forbedre os. 

 

Afstandsmålere på driving range 

Jørgen Angermann efterlyste afstandsmålere på driving range. Gerne ved udslagsmåtterne, 

som man ser i andre klubber.  

SKL: Driving range skal være et inspirerende sted at træne og denne opgave burde kunne løses 

relativt simpelt.  

Jan Hemmingsen foreslog en skinne med angivelser af længder. 

 

Hul 13 

Søren Kramer bemærkede at det efterhånden var et problem med bolde fra rangen på green på 

hul 13. Det kunne være ubehageligt at spille denne green pga. risikoen for rangebolde. 

 

Toiletter 

Jette Smith bemærkede at det gamle dametoilet trængte til en renovering. 

SKL kunne oplyse at dette toilet var inddraget til personale. 

  



Infomøde 3. februar 2015 Side 5 

 

Bænke og Skraldespande 

Jesper Carstensen spurgte til muligheden for at bænke og skraldespande evt. kunne hentes ind 

over vinteren for at blive klargjort til den kommende sæson. 

Desuden efterlyste JC boldvaskere på alle teesteder samt håndklæder ved disse. 

FKC kunne oplyse, at klubben har ansøgt DGU om penge til bænke osv., men der er desværre 

ikke kommet svar endnu. 

 

Oversigtskort 

Annelise Beenfeldt spurgte til om oversigtskortene på de enkelte huller kunne stå ved 

dameudslagsstederne. 

 

Vejen 

Benny Flindt spurgte til adgangsvejen til banen. Kunne vejen evt. asfalteres. 

FKC oplyste, at lokalplanen foreskriver en grusvej, så der er ikke mulighed for at asfaltere. 

Torben Lindholm oplyste, at man kunne anvende en saltspreder med calsiumchlorid, som 

angiveligt skulle binde fugten. Denne metode var tidligere anvendt i et parcelhuskvarter.  

SKL undersøger denne mulighed. 

 

Lynskure 

Karin Hemmingsen spurgte, om der kunne lægges fliser hen til de to lynskure på hul 3 og 13. 

 

 Bagmærker og boldnøgler 

SKL oplyste at de nye bagmærker i øjeblikket produceres, så de ligger klar til sæsonstart den 1. 

april.  

Boldnøgler kan blive påfyldt i sekretariatet. Hvis man ikke allerede har en boldnøgle, kan en 

sådan udleveres mod et depositum på kr. 50,00.  

 

Medlemstal 

Medlemstallet er p.t. 917. Der blev spurgt til, hvor højt man ville gå med hensyn til 

medlemstal. FKC oplyste, at dette var afhængigt af sammensætningen af medlemsskaber. 

 

Ved infomødet den 27. februar 2014 var vi 792 medlemmer 

Ved infomødet den 3. februar 2015 var vi 917 medlemmer 

 

Formanden takkede de fremmødte og mindede om generalforsamlingen den 5. marts 2015.  

 

 

For referatet 

Inge Larsen 

05.02.2015  


