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Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve 
Golfklub i Tune Menighedscenter. 
56 medlemmer, Golfmanager Stine Kiel Larsson, Advokat Jakob Lunøe, Magnus 
Landstrøm og Thomas Kiel Larsson alle fra Ny Greve Golf ApS., endvidere Andreas 
Nygaard Petersen nyansat trænerelev samt 7 bestyrelsesmedlemmer var mødt op – i 
alt 68 deltagere. 
 
Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen og gav en kort 
præsentation af de personer, der skulle komme med indlæg, samt gav en orientering 
om formålet med mødet, og om de punkter der ville blive behandlet. Da mødet 
afholdtes 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 i det omgang det blev nødvendigt og 
Jørgen Gotfredsen som referent. 
Samtidig mindede formanden om Greve Golfklub’s  Ordinære Generalforsamling i 
Tune Menighedscenter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00. Forslag, der ønskes 
behandlet, skal være formanden / bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2013. 

De opstillede vand og øl var til fri benyttelse. 
Orienteringsmødet skal give udtryk for status og fremtiden i klub op på bane. 
Generalforsamlingen skal behandle fortiden samt stillingtagen til den frem-
lagte fremtid og valg af personer til at varetage denne. 
Efter formandens indlæg vil udvalgsformændene give en orientering om deres 
udvalg. Personlige spørgsmål må vente til efter mødet, hvor hele bestyrelsen 
står til rådighed for dette. 
Det foreløbige regnskab for 2012 og det foreløbige budget for 2013 vil 
ligeledes blive forelagt og gennemgået. 
Repræsentanterne fra Ny Greve Golf ApS. vil herefter få ordet og fortælle om 
deres initiativer for forbedring af banen og medlemmernes trivsel på denne, 
om træningsfaciliteter samt om nybygninger på Greve Golfbane. 
Generelle spørgsmål kan stilles til alle under pågældendes indlæg. 
Greve Golfklub har nu erhvervet den gamle klub’s domæneadresse 
www.grevegolfklub.dk, så vi nu kan benytte denne på vor hjemmeside m.v.  
Så 2012 er nu et sluttet kapitel. 
 
Den 11. marts 2012 blev på alle måder en nystart på Greve Golfbane og i 
Greve Golfklub, da Ny Greve Golf ApS. overtog styringen af banen. Efter en 



del konstruktive møder blev der givet tilsagn og håndslag om samarbejdet 
mellem Greve Golfklub og Ny Greve Golf ApS., herunder et skønnet budget 
samt, at begge parter nødvendigvis måtte levere en frivillig indsats, da de 
gamle ejeres konkurs havde medført et tab på ca. 800.000 kontingent kroner. 
De indgåede aftaler mellem aftaleparterne har fuldt ud levet op til 
forventningerne, hvilket har udmøntet sig i en acceptabel økonomi til begge 
parters tilfredshed. 
 
Lejeaftalen mellem Ny Greve Golf ApS. og Greve Golfklub for 2013 er nu på 
plads og underskrevet. Aftalen gælder kun for 2013, idet begge parter skal 
have mere erfaring med de ændrede vilkår dikteret af SKAT, DIF og DGU. 
Vilkårene er ændret og dermed anderledes lejeaftaler end for 2 – 3 år siden. 
Disse ændringer kræver ændring i Greve Golfklub’s Vedtægt, som 
forelægges til vedtagelse på den Ordinære Generalforsamling den 19. marts 
2013. Udsendes inden den 19.03.2013 så medlemmerne kan tage stilling 
hertil. 
  
Klubben står nu for ansættelsen af green keeperne, hvor Kasper og Søren 
fortsætter med hjælp fra 2 nye green keeper elever til at varetage vedlige-
holdelsen af Greve Golfbane. Alt materiel samt materiale frø, gødning m.v. 
leveres af Ny Greve Golf ApS. 
Greve Golfklub lejer 18 og 3 huls banerne, medens bygninger, træningsanlæg 
m.v. fortsat ligger i Ny Greve Golf ApS. eget regi og som sådan klubben  
driftsmæssigt ”uvedkommende”, men alle medlemmer og gæster har fuld 
adgang hertil.  
Alle kontingenter og green fee indgår på klubbens konto, som efterfølgende 
afregner til ApS. i henhold til de indgåede aftaler. 
Samarbejdet mellem klub og ApS. har ydermere udmøntet sig i en fælles 
hjemmeside. 
Al medlemsregistrering sker via Golfboks. 
 
Der er nedsat et PR udvalg bestående af Stine Kiel Larsson, Peter Thomsen, 
Frede Kruse-Christiansen, Stig Person, Frank Adrian, Inge Larsen og 1 
repræsentant fra DGU. 
Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i at klubben havde 601 medlemmer pr. 
31.12.2012 og har opsat et mål for 2013 på 700 medlemmer ved 
årsafslutningen. 
Golfens dag afholdes søndag den 14. april 2013 fra kl. 14.00, hvor Greve 
Golfklub har afviklet Forårsturneringen i løbet af formiddagen. I 2012 havde vi 
120 gæster, hvilket gerne skulle være større i 2013. Annoncer i lokalaviserne 
samt uddeling af flyers i div. centre – hvor der samtidig er mulighed for at 
prøve putning samt snakke med medlemmerne, skal gerne lokke mange 
interesserede til Greve Golfbane. 
Der planlægges arrangeret ” et tag med ud at spil ” for et medlem med gæst 
den 19.04.2013 kl. 16.00 og den 05.05.2013 kl. 16.30. 
Der etableres kontakt til sponsorer der kan give specielle tilbud til deres 
ansatte. 
Sammen med Magnus Landstrøm forsøges etableret en weekend med 
mulighed for at erhverve  golfkørekort. 



Endelig er det planen at DGU tilbyder et særligt golfkursus for de lokale 
skolers idrætslærere, og samtidig inviteres skoleklasser til at besøge Greve 
Golfbane og prøve at slå til en golfbold. 
 
Der annonceres efter flere frivillige til div. udvalg og hjælp af anden art i bl.a. 
Cafeen, på banen og i administrationen. 
Det bestående Eliteudvalg omorganiseres i nær fremtid, således at følgende 
områder arbejder selvstændigt: 
Dameeliten ved Inge Larsen og Edith Kruse-Christiansen, Herreeliten ved 
Claus Voglhofer, Regiongolf ved Roland Pedersen samt Claus Lindquist som 
Træningskoordinator og formand for juniorudvalget. 
Eliteudvalget arbejder herefter overordnet med tværgående aftaler, budgetter 
m.m. 
 
GE Money Bank er ny sponsor for DGU. Nye DGU kort udsendes i uge 10. 
Et fordelskort fra den ny sponsor kan kun benyttes af fuldtidsmedlemmer. 
Golfboks er nu udvidet, så tilmelding til træning og leje af golfvogn nu kan 
foretages her. 
 
Efter formandens omfattende indledning blev ordet givet til udvalgene. 
 
Tino Petersen. Turnerings – og Baneudvalget. 
Samme turneringsplan som i sæsonen 2012. Der etableres en parturnering i 
lighed med den i 2012 afholdte. Klubmesterskaberne vil i 2013 blive afviklet 
uden hcp. 
 
Tine Grening. Begynderudvalget. 
Som nyt tiltag fastholdes begynderne i udvalgets regi til de har nået et hcp. på 
37. Hensigten er at give mulighed for at man helt ned til hcp. 37 kan deltage i 
udvalgets kommende arbejde/turneringer. 
Der indkaldes et møde med interesserede faddere den 06.03.2013. 
Der afholdes møde med begynderne den 04.04.2013. 
Den 1. mandag i måneden afholdes regelundervisning og slagprøver. 
Faddere inddeles så de får tildelt fast den 2. – 3. eller 4. mandag i måneden. 
Der etableres flere turneringer for begyndere. – 2 er planlagt i. t. v. 
 
Stig Person. Regel – og HCP udvalget. 
Der henvises til hcp reglerne på hjemmesiden. 
Der var problem med, at Golfbox kunne udligne års revisionen, så dem som 
havde skiftet klub i 2012 kunne kun rettes ved, at der blev tilsendt en historik 
på det nye medlem. 
 
Claus Lindquist. Juniorudvalget. 
Måtte igen i år konstatere at der ikke var fremmødt forældre til juniorerne. 
Tak til alle de hjælpende hænder i 2012. 
Sæsonen 2013 er planlagt med træning, camp m.v. 
 
Økonomiudvalget. Stig Person, Benny Flindt og Poul Erik Rasmussen. 
Det foreløbige regnskab for 2012 og det foreløbige budget for 2013 blev 
fremlagt og gennemgået af kasserer Stig Person.. 



Vedr. de overtagne restancer fra Smørum står Poul Erik for rykkerne og 
Benny for konteringen, der var ca. 60 ved konkursen i marts. Dette antal er 
væsentligt bragt ned og overgivet til advokat, ligesom de er blevet ekskluderet 
af bestyrelsen. 
Ved dette årsskifte var der igen adskillige restanter, men antallet er nu bragt 
ned til en god håndfuld. 
Uanset de manglende kontingenter - som Smørum opkrævede og som endte i 
konkursboet – for 1. halvdel af 2012, kom klubben ud af 2012 med et mindre 
overskud i. h. t. det i marts 2012 vedtagne budget. 
Offentlige tilskud beror vedr. 25 års reglen i flg. Greveordningen på 
medlemstallene pr. 01.01. 
 
Villy Olesen.  
Kan medlemmer i restance melde sig ind i anden klub ? 
Frede Kruse-Christiansen. I henhold til DGU regelsæt : JA 
 
Frank Adrian.  
Mener der er sat et for lavt budgettal til juniorudvalget. 
Stig Person: Kan tilrettes efter behov efter aftale med bestyrelsen. 
 
 
Forhandling af ny aftale for 2014 og fremefter mellem klub og ApS. 
påbegyndes umiddelbart efter sommerferien. 
 
Ordet blev herefter givet til repræsentanterne fra Ny Greve Golf ApS. 
 
Thomas Kiel Larsson. 
Startede med at takke klubbens bestyrelse for et fremragende samarbejde, 
hvor alle de i marts oprindeligt mundtligt indgåede aftaler om økonomi, frivillig 
hjælp m.v. er overholdt på fornem vis. Dernæst en stor tak til alle klubbens 
medlemmer for deres helt unikke engagement og hjælp i en presset situation - 
uden hvilken bane og klub ikke havde overlevet, så vi ser en lys fremtid i 
møde. 
Vore visioner skal derfor være, at Greve Golfbane skal være et unikt sted at 
dyrke golfspillet for såvel medlemmer som gæster.  
Banen skal opgraderes og løbende tilføres nye momenter til spillet.  
Greens skal være mere jævne og hurtigere end vi kender dem. 
Der er etableret en ny Maskinstation med værksted i en af jordejernes 
bygninger, hvor maskinerne opbevares og green keeperne kan reparere og 
vedligeholde maskinparken. 
Det forventes at banen vil få en god ansigtsløftning med ansættelse af de 2 
nye green keepere - der vil bl.a. kunne gødes og klippes mere og bedre så 
kløveren får dårligere vækstbetingelser. 
 
Magnus Landstrøm. 
Træningsfaciliteterne med trænere skal sættes i faste rammer. 
Der er en god træningskultur i klubben. 
Den nye trænerelev Andreas Nyholm Petersen skal i samarbejde med en pro, 
stå for begynder og juniortræning. 
Anden træning kan bookes individuelt.  



Magnus selv vil fremover være fast på træningsanlægget 2 dage om ugen. 
Hold træning og kurser kan fremover bookes på Golfboks. 
Der kommer nye måtter og bolde på driving range sponseret af DANA. 
Juniorer har gratis bolde til træning. 
Udvidede træningsfaciliteter kommer, når økonomien tillader det, og alt 
foretages step by step, så der ikke opstår økonomisk dårlige situationer. 
Der etableres fuld fokus på nye medlemmer. 
 
Jakob Lunøe. 
Der er problemer med Greve Kommunes lokalplan for Greve Golfbane, så det 
trækker desværre ud med at få byggetilladelsen. Der arbejdes ihærdigt med 
at få ændret/godkendt lokalplanen, så byggeriet af et nyt klubhus kan 
påbegyndes. Der er hårdt brug for bedre og større forhold for alle 
medlemmer, de forventede nye medlemmer, greenfeegæsterne og til brug 
ved større arrangementer. 
Der afholdes møde med kommunen den 28.02.2013. 
Optimistisk set vil det nye klubhus med restauration være klar til ibrugtagning i 
løbet af 2014. 
Indtil da vil man undersøge muligheden for en forpagtning af Cafe Østergaard 
med en forpagtningsafgift på kr. 1,-. Der kræves af Cafeen holder åbent 65 
timer om ugen. 
Rykkere til inkasso sendes via mit kontor. 
Krav anmeldt vedr. Smørums konkurs, men der er nok intet at hente. 
 
Formanden takkede de fremmødte med et på gensyn den 19. marts til den 
Ordinære Generalforsamling. Herefter var ordet frit til personlige spørgsmål. 
 
 
Jørgen Gotfredsen, referent. 


