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Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve 

Golfklub i Tune Menighedscenter. 

59 medlemmer, Golfmanager Stine Kiel Larson og Magnus Landstrøm fra  Greve 

Golf ApS., endvidere vor nye træner Axel Rosenstjerne Krag ( orientering i Klubnyt 

nr. 3. ) samt 7 bestyrelsesmedlemmer var mødt op. 

 

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 

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 

Jørgen Gotfredsen referere. Endvidere bød formanden særskilt velkommen til Lars 

Hartig, nyudnævnt formand for Bane – og Miljøudvalget og Jesper Carstensen, 

nyudnævnt formand for Eliteudvalget. 

 

Samtidig mindede formanden om Greve Golfklub’s Ordinære Generalforsamling i 

Tune Menighedscenter torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00.  

 

Orienteringsmødet skal give udtryk for status og fremtiden i klub og på bane. 

Generalforsamlingen skal behandle fortiden samt stillingtagen til den fremlagte 

fremtid og valg af personer til at varetage denne. 

Efter udvalgsformændenes orientering om deres udvalg, vil formanden komme med 

sit indlæg. Personlige spørgsmål må vente til efter mødet, hvor hele bestyrelsen står til 

rådighed for dette. 

Det foreløbige regnskab for 2013 og det foreløbige budget for 2014 vil ligeledes blive 

forelagt og gennemgået. 

Repræsentanterne fra  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. 

 
 

 



Turneringsudvalget. Tino Petersen.  

Roland Petersen orienterede i Tino’s fravær.  Aktivitetsplanen for 2014 er udfærdiget, 

tilmelding til turneringerne på Golfbox efter 10. marts. 

 

Begynderudvalget. Frank Adrian.  

Som aftalt tilbydes begynderne forskellige aktiviteter i udvalgets regi til de har nået et 

hcp. på 36. De kan ved indmelding i klubben efter at have fået kortet fortsætte på 

fællestræningen året ud. 

Der indkaldes til et møde med fadderne og øvrige hjælpere om et visions program for 

begyndere. Bruno er tovholder for programmet og orienterede om begynderudvalgets 

arbejde nedfældet i en arbejdsmappe. Mappen er opdelt i en organisatorisk del, 

organisering af begynderdage og kaninmatcher, kalender med vagtskema, faddernes 

rolle herunder evt. kurser vedr. retningslinier for fadderne samt regel og 

etiketteundervisning. Mappen vil - når den er endeligt udformet - være tilgængelig på 

hjemmesiden. 

Nye medlemmer – ikke begyndere – skal føle sig velkomne i klubben evt. ved en 

månedlig invitationsturnering. 

Udvalget består af Frank Adrian, formand, Bruno Boysen, Lene Hjerrild og Michael 

Stoltenberg. 

 

Regel – og HCP udvalget. Roland Pedersen. Der henvises til hcp reglerne på 

hjemmesiden, ingen bemærkninger. 

 

Juniorudvalget. Claus Lindquist.  

Måtte igen i år konstatere at der ikke var fremmødt forældre til juniorerne. 

Tak til alle de hjælpende hænder i 2013. 

Sæsonen 2014 er planlagt med træning, camp m.v.  

Udsendt mail om frivillige hjælpere til juniorudvalget evt. en hverdag og en lørdag i 

måneden. Der er p.t. 43 juniorer, som i sæsonen vil blive aldersopdelt. 

 

Økonomiudvalget. Stig Person, Benny Flindt og Poul Erik Rasmussen. 

Det foreløbige regnskab for 2013 og det foreløbige budget for 2014 fremlagt og 

gennemgået. 

Vedr. restancer står Poul Erik for rykkerne, der var ca. 100 i januar, er nu bragt ned til 

en god håndfuld, og Benny for konteringen, der har været omkring 4.000 bilag. 

Offentlige tilskud beror på medlemstallene pr. 01.01. 

Gren Fee regnskabet varetages fra den 01.03.2014 af Sekretariatet.  

Der skal senere i året fremlægges en plan for det fremtidige arbejde i udvalget, evt. 

baseret på delvis overgang til løsning i Sekretariatet.  

Der arbejdes hårdt på at få alle til at betale kontingent over BS – vil være en enorm 

stor hjælp for udvalget. 

 

PR Udvalget. Inge Larsen. Står for den interne kommunikation, Klubnyt samt 

redigering af hjemmesiden med Facebook. Samt udformning af pjecer og brochurer. 

 

Eliteudvalget. Jesper Carstensen. Elitegruppen samles i et fælles udvalg for damer 

og herrer. Der søges frivillige hjælpere til turneringskampene i Danmarksturneringen, 

hvor klubben p.t. har 1 Damehold og 3 Herrehold. Dametræningen er startet, Herrene 

starter medio marts for Elitespillere med hcp under 10. 

 



 

Bane og Miljøudvalget. Lars Hartig. Da der er kommet meget restriktive krav til 

anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner, skal de fra klubben involverede parter 

deltage i div. kurser. Lars orienterede om det fremtidig arbejde i udvalget der bl.a. 

kræver, at der årligt indsendes en grøn indberetning til Miljøministeriet.  

Endvidere vil der blive taget initiativer til information og aktiviteter overfor 

medlemmer og gæster, så de kan medvirke til, at banen altid fremstår i bedst mulig 

stand. 

Første initiativ. Alle skal sørge for at ødelagte tee lægges i opsamlingsbeholderne. 

Der var forslag fremme om, at hvert medlem fik et teested, som de skulle hjælpe til 

med at holde rent. 

Det undersøges om klubben gennem TRYG fonden kan få bevilliget opstillet 

redningskranse ved nogle af søerne. 

 

Efter udvalgenes omfattende indledning blev ordet givet til formanden. 

 

Lejeaftalen mellem Greve Golf ApS. og Greve Golfklub er på plads og underskrevet. 

Aftalen gælder fortløbende, men kan opsiges med 1 års varsel til et årsskifte. Begge 

parter kan i perioden kræve genforhandling af aftalen. Aftalen skal dog genforhandles 

i 2016. 

Klubben står nu for ansættelsen af green keeperne, hvor Kasper og Søren fortsætter 

med hjælp fra 1 ny green keeper elev til at varetage vedligeholdelsen af Greve 

Golfbane.  

Greve Golfklub lejer 18 og 3 huls banerne, medens bygninger m.v. fortsat ligger i  

Greve Golf ApS. regi og som sådan klubben ” uvedkommende ”. 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. 

Til orientering har klubben 792 medlemmer pr. 01.03.2014. Målet for 2014 der var sat 

til 800 er dermed nået. Al medlemsregistrering sker via Golfboks. 

 

Formanden fremlagde bestyrelsens kommende forslag til generalforsamlingen om 

ændring af ledelsen af Greve Golfklub med en bestyrelse bestående af 10 medlemmer 

og ingen suppleanter – mod 7 + 2 i dag. Bestyrelsen ønsker fortsat at være 

selvsupplerende og selvkonstituerende. Herunder etableres et Forretningsudvalg 

bestående af 4 medlemmer – formanden, næstformanden, kassereren samt et medlem 

valgt af bestyrelsen, hvortil de 7 udvalg refererer. Administration og økonomi tilføjes 

som et underudvalg (stabsfunktion) til Forretningsudvalget. Samarbejdsudvalget og 

Driftsudvalget hører direkte under Bestyrelsen. 

Alle medlemmerne i bestyrelsen vælges for en 3 årig periode. 

Det er vigtigt, at der etableres interne kommunikationslinier. 

Der søges efter en person til at etablere kommunikation med alle frivillige i Greve 

Golfklub om uddannelse, være behjælpelig med at kontakte frivillige til div. udvalg 

m.v. samt være tovholder i DANA Cuppen – de frivilliges turnering. Vedkommende 

ønskes valgt til bestyrelsen og evt. ( naturligt ) indtræde som det fjerde medlem af 

Forretningsudvalget. ” Stillingen ” er slået op på hjemmesiden under medlemmer 

/frivillige. 

I forbindelse med medlemsundersøgelsen i efteråret har ca. 100 medlemmer 

tilkendegivet, at de var interesseret i frivilligt arbejde i klubben. De har den 23. 



februar alle modtaget en mail, hvor de nærmere kan tilkendegive, hvilken opgaver de 

kunne tænke sig at deltage i. 

Skolereformen vil Greve Golfklub sammen med 3 andre idrætsforeninger i Greve 

Kommune deltage i. Det er hensigten at der skal etableres en partnerskabsaftale med 

Greve Kommune. Ordningen tilstræbes sat i gang i forbindelse med det ny skoleår til 

august. 

Det vil formentlig primært dreje sig om elever i 6 årgang – 12 til 13 årige – ca. 60 

elever fra 2 skoler i kommunen, der er involveret. Her skal også bruges et antal 

frivillige. 

I Uge 29 bliver der arrangeret en Links uge, hvor klubberne i klubben, relevante 

udvalg samt ApS vil arrangere turneringer efter egne idéer. Der nedsættes et 

koordinerende udvalg. 

 

 

Ordet blev herefter givet til repræsentanterne fra Greve Golf ApS. 

 

Stine Kiel Larson og Magnus Landstrøm. 

 

Startede med at præsentere vor nye træner Axel Rosenstjerne Krag, som herefter fik 

mulighed for at fortælle lidt om sig selv, og hvilke tanker han gjorde sig vedr. arbejdet 

i Greve Golfklub. 

Stine fortalte om planerne for det nye klubhus og hvilke problemer, der har været med 

hensyn til byggetilladelsen, der kommer den 6. marts, hvorefter arbejdet kan 

påbegyndes og forventes færdigt juli – august. I første omgang bliver 1. salen ikke 

etableret som brugbar. Det kommer når der er penge i kassen. Køkkenet forventes 

færdigt til brug 1. april. Der er er aftalt forpagtning med et brødrepar, der har erfaring 

med golfklubbers restauranter. Der vil blive lagt vægt på medlemmernes trivsel frem 

for  afholdelse af selskaber. 

Stine præsenterede en ny deltidsmedarbejder i administrationen – Sarah–Cathrine – 

der skal tage sig af sponsorarbejdet.  

Der er ansat en ny green keeper elev – Viktor – der starter i uge 11. Er p.t. på skole. 

Der vil blive etableret et fællestrænings katalog, med tilmelding via Golfbox. 

Endvidere er der taget initiativ til et koncept til fastholdelse af begyndere og nye 

medlemmer. 

 

Efter en række forskelligartede spørgsmål, debat og svar sluttede mødet 21.30. 

Der var enighed om at afholde et lignende møde i næste sæson. 

 

Formanden takkede de fremmødte med et på gensyn den 27. marts til den Ordinære 

Generalforsamling.  

 

Jørgen Gotfredsen, referent. 


