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Referat fra orienteringsmøde den 7. februar 2012. 
 

 

 

 
Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve 
Golfklub i Tune Menighedscenter. 
32 medlemmer, dir. Jens Peter fra Smørum, Peter pro. samt 6 
bestyrelsesmedlemmer var mødt op. 
 
Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen og gav en kort 
præsentation af de personer, der ville komme med indlæg, samt gav en orientering 
om formålet med mødet, og om de punkter der ville blive behandlet. Da mødet – i 
modsætning til generalforsamlingen - afholdes uden egentlig dagsorden, opfordrede 
formanden medlemmerne til at stille generelle spørgsmål under indlæggende og 
vente med  personlige spørgsmål til efter mødet, hvor repræsentanter for bane og 
klub er til rådighed. Formanden bad derpå Torben Lindholm varetage jobbet som 
ordstyrer og Jørgen G. som referent. 
Samtidig mindede formanden om Greve Golfklub’s Ordinære Generalforsamling i 
Tune Menighedscenter tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00. Forslag, der ønskes på 
dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2012. 
 
Der opfordres til at benytte klubbens meget informative hjemmeside, hvor alle 
meddelelser og referater er tilgængelige. 
Klubben har uændret 3 hold i Danmarksturneringen samt deltager i 2012 som noget 
nyt med 2 hold i Regionsgolfturneringen. 
Klubben har god kontakt med Ældresagen 50+ Golf, kontaktperson er Linda Hansen. 
Interesserede kan komme til orienteringsmøde hver mandag kl. 13.00, deltage i 
undervisning af træneren, spille på par 3 banen samt deltage i Kaninmatcher om 
mandagen kl. 16.30. Pris for 3 mdr. incl. lån af udstyr eller 6 mdr. uden lån af udstyr 
kr. 495,-. 
Greve Golfklub er med i Breakbox ordningen, hvor der kan købes gavekort til 
eventoplevelser i Dansk Supermarkeds butikker. 
Medlemsantallet er p.t. 452, målet for 2012 er 600 medlemmer. 
 
Golfens Dag afholdes på Greve Golfbane i forbindelse med klubbens Forårsturnering 
søndag den 15. april. Der er søgt og givet tilladelse til at klubben opstiller en PR 
stand i Waves, i Greve Centret samt hos Super Best i Tune Centret lørdag den 31 
marts. 
 
Vor træner Peter Pro. fortsætter succesen med at invitere skoleklasser til besøg på 
banen. 
 
Samarbejdet med baneejer og administrationen i Smørum går rigtigt godt, næsten 
som ” Vild med dans ” som formanden udtrykte det. 
 



Der har meldt sig flere interesserede til valg til en plads i bestyrelsen på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen tager en snak med de interesserede om hvilke 
planer og ønske om arbejdsområder de har. 
Eliten har 2 herrehold placeret i henholdsvis 4. division og i Kvalifikationsrækken 
samt 1 damehold i Kvalifikationsrækken. 
Der er p.t. 10 dame – og 20 herre elitespillere. Der trænes i vinterhalvåret hver 
søndag og i sommerhalvåret hver torsdag.  
Målet for herrerne er at 1. holdet rykker op i 3. division, så 2. holdet har mulighed for 
at rykke op i 4. division. Da klubben p.t. ikke råder over egentlige elite damer, er 
målet at damerne gør en god figur og trækker flere damer til, så holdet bliver 
stærkere og stærkere. 
Turneringer på Greve Golfbane, som klubben står som arrangør af, vil fremover blive 
åbne turneringer. Dette gælder dog ikke Pink Cup og Greve Golfklub’s 
mesterskabsturnering. 
 
DGU har planlagt en turnering på Greve Golfbane for drengespillere den 9. – 10. juni 
2012. Max 72 tilmeldte. Der skal bruges ca. 30 frivillige til at hjælpe med at få 
arrangementet til at køre. Interesserede kan skrive sig på listen, der opsættes i 
klubhuset. 
 
Vi deltager igen i år i Synoptik Cup med 4 turneringer som markeret i 
Turneringsplanen. 
 
Der er p.t. 27 juniorer i klubben som på mødet ikke var repræsenteret med nogen 
forældre til udvalgsformandens ærgrelse. 
Tak til de frivillige der har hjulpet ved sommer arrangementerne. 
Der har været ekstern turneringsdeltagelse af 3 juniorer med flotte resultater til følge, 
bl.a. med en 10. og en 12. plads. 
Junior-campen med generationsgolf og natgolf rimeligt vellykket med deltagelse af 
12 juniorer og div. forældre. 
 
Der efterlyses faddere til at gå med begynderne om mandagen fra kl. 16.30. 
Tilmelding til Tine Grening. 
 
Der er planlagt flere banevandringer og gennemgang af regelsæt / etikette med 
træneren i 2012. 
 
DGU kommer med et sæt nye regler for handicap regulering, der skal træde i kraft 
den 1. juli 2012. Formanden og Hcp. udvalgsformanden deltager i møde herom med 
DGU ultimo marts. Herefter udmelding om nyordningen til alle i klubben 
 
Kassereren gennemgik det foreløbige regnskab for 2011 samt det foreløbige budget 
for 2012. Samtidig oplyste kassereren, at der i 2012 er sket en ændring i 
regnskabsførelsen foranlediget af Skat, da klubben skal have en vis økonomisk risiko 
og ansvar. Alle indtægter – herunder Greenfee og Driving Range - på Greve 
Golfbane går til klubben, som årligt viderekonterer en forhandlet procentdel til Greve 
Golfbane. For 2012, 95 pct. i forpagtningsafgift samt administration. 
 
Dir. Jens Peter Rasmussen beklagede, at vejret har lukket banen, men lovede at den 
åbner hurtigst muligt, når den igen kan tåle at blive benyttet. 
J.P. var glad for den store interesse for nyhedsbrevene. 
 
 
 
 



Vedr. banen er der blevet repareret drænrør, der var mast flade. Flere træer er 
fjernet og plantet andre steder på banen. Roughen er kraftigt udtyndet og fairway er 
priklet. Banen gødes og der sprøjtes primært mod kløver helt indenfor de fastsatte 
regler, hvor der skal føres bog over både tidspunkter og anvendte mængder. Der er 
helt klare regler herfor, som banen følger nøje. 
EDB opdateres, så det kommer til at virke efter hensigten med elektronisk regulering 
af hcp. Bemærk at spilleren selv er ansvarlig for reguleringen. 
Bemærk green fee aftalerne med de spanske baner samt aftalen for spil i Smørum 
for medlemmer i Greve. 
J.P. takkede for det konstruktive samarbejde med klubben og medlemmerne i 
klubben. 
 
 
Der var stemning for at mødet gentages i 2013. 
 
Formanden takkede for et godt møde kl. 21.00. 
 
 
Jørgen Gotfredsen, referent. 


