
Så er det en realitet, klubbens navn er: Greve ny Golfklub. Hvilket blev bestemt med overvældende majoritet. 

Fra Seniorklubben's interne kommunikationsmail 

Af Jørgen Gotfredsen, suppleant. 

Til de få medlemmer der var forhindret i at deltage til Information og Generalforsamling, kan jeg oplyse, at de gik glip af 

et par kolde fadbamser og sædvanligt hyggeligt samvær 

Informationen fra henholdsvis Jens Peter Rasmussen og Torben Svendsen, tyder rigtigt godt for fremtiden, for - og på 

Greve Golfbane. 

Tiltagende er så småt kommet i gang, men selv Rom blev jo ikke bygget på en dag, så vi må væbne os med tålmodighed 

og glæde os over de forbedringer der løbende foretages. 

Den nye Pro John Davies roste banen som en af de bedste Linksbaner, hvor der efter hans mening er kælet meget for 

detaljerne. Bl.a. nævnte han muligheden 

for at spille 5, 9 eller 18 huller og hver gang ende ved klubhuset. 

Allerede nu, vil der være mulighed for at bestille træning hos ham, fredag og søndag. 

Formanden for Karlslunde Golfklub Robert Enroth sluttede af med at fortælle lidt om de meget få aktiviteter der havde 

været siden opstarten, da det var hensigten at den nye bestyrelse skulle tage over og få klubben op at køre. 

Generalforsamlingen startede herefter med nærmest at give mig hjertestop, da Robert foreslog mig som dirigent, 

selvom aftalen var Torben Lindholm, der havde forberedt sig grundigt i den forløbne uge. Fejlen blev dog hurtigt 

rettet og Torben indtog dirigent stokken. Hvilket han i øvrigt gjorde fantastisk godt og professionelt. 

Afstemningen om klubben's navn gik over 3 omgange, da det skulle vedtages med mindst 2/3 af medlemmernes 

stemmer. Med stor majoritet blev det vedtaget at klubben nu hedder: Greve ny Golfklub. Formentlig til stor glæde for 

Dameklubben der fortsat kan kalde sig Grevinderne og Herreklubben for Golfgreverne, samt ikke mindst de mange der 

har bluser med Greve Golfklub.. 

Alle forslag til ændringer blev vedtaget enstemmigt, hvorved klubbens vedtægt var på plads. 

Inden valg til bestyrelsen blev de 7 opstillede præsenteret og fik samtidig lejlighed for at præsentere sig selv og hvad de 

havde tænkt sig at arbejde med i bestyrelsen. Bifald til alle 7 som blev valgt enstemmigt uden modkandidater. 

Efter bestyrelsen var konstitueret kunne Seniorerne og formentlig alle øvrige glæde sig over, at Frede Kruse-Christiansen 

er klubbens formand. 

Jørgen Gotfredsen blev valgt som suppleant og Stig Person som revisor, så 3 af Seniorklubbens medlemmer er nu 

engageret i Greve ny Golfklub. 

En helt igennem positiv aften med lutter glade medlemmer, der alle glæder sig til at spille golf på Greve Golfbane. 

Hvorfor skal alting også være så surt, når det er nemmere at glædes ved det positive og gode. 

SIMgolf til den 28. er nu booket op med 32 Seniorer. 

Senior-turen til Smørum den 25. har nu 23 tilmeldte, så der er stadig plads til flere. Men husk tilmelding senest på 

mandag den 18. 

Første bestyrelsesmøde i Greve ny Golfklub bliver afholdt tirsdag d. 19. januar 2010. 

Referat fra generalforsamlingen samt første bestyrelses-møde vil blive lagt ind her på siden. 


