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Greve Golfklub 

Bestyrelsen     
 

Referat fra ordinær Generalforsamling i Greve Golfklub 

Onsdag, den 1. marts 2017 kl. 19:00 

Klubhuset – Greve Golfklub 
 

1. Generalforsamlingens åbning 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød de fremmødte 54 medlemmer velkommen til 

generalforsamling 2017. En særlig velkomst til direktør Peter Thomsen. Herefter gik formanden til pkt. 2. 

   

2. Valg af dirigent 

Torben Lindholm blev foreslået og valgt til dirigent. Torben Lindholm takkede for valget og konstaterede, at 

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægtens §4 stk. 2 og §4 stk. 12, idet generalforsamlingen 

blev varslet den 12. januar 2017. Indkaldelse blev udsendt med KlubNyt 3/2017 den 14. februar 2017 med 

udsendelse af dagsorden, som dirigenten ligeledes kunne konstatere var i overensstemmelse med 

vedtægterne.  

Referent blev Inge Larsen.  

Stemmetællere blev Birthe Dohn og Simon Dohn.  

   

3. Beretning om klubbens virksomhed i 2016 

Årsberetning for Greve Golfklub tillige med samtlige udvalgsberetninger var udsendt med indkaldelsen. 

Ligeledes var der med indkaldelsen udsendt omfattende årsberetninger fra de to klubber-i-klubben 

”Seniorerne” samt ”Linksgrevinderne”. De enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt, om de havde 

yderligere kommentarer til beretningerne. 

  

Jesper Carstensen / Eliteudvalg:   Ingen bemærkninger 

Bruno Lundgård Hansen / Begynderudvalg: BLH havde ingen yderligere tilføjelser, dog ønskede  

han at bemærke, at det ikke er begynderudvalget, der 

tager imod klubbens nye medlemmer, men derimod os 

alle i Greve Golfklub.  

Michael Stoltenberg / Juniorudvalg:   MS havde ingen yderligere tilføjelser til  

    juniorudvalgets beretning.  

Arbejdet i udvalget er i fuld sving.  

Dan Bjerring spurgte til antallet af juniorer i klubben. 

Klubben har en exceptionel god beliggenhed tæt på en 

by, så det er nemt for juniorerne at komme til 

klubben.  

MS kunne oplyse, at klubben har 48 juniorer, hvoraf 

22 af dem er meget aktive. Der er fokus på, at de 

øvrige juniorer snarest får erhvervet sig banetilladelse 

og kommer ud at spille.  

DB opfordrede til at der skete nogle andre 

sideløbende ting for juniorerne, så de fik et 
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tilhørsforhold. MS kunne oplyse, at der i 2017 bliver 

arrangeret ”juniorfredag”, hvor der forventes en øget 

aktivitet blandt juniorerne.  

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Ole Kahlen / Bane- og miljøudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Roland Pedersen / Regel – og Handicapudvalg: Ingen bemærkninger.  

Inge Larsen / PR- og infoudvalg:  Ingen bemærkninger 

Lotte Stoltenberg / Frivilligkoordinator  LS havde ingen yderligere bemærkninger, men  

opfordrede forsamlingen til at melde sig som hjælpere 

til Linksugen. Der var uddelt infokort om dette på 

bordene.  

Benny Flindt / Økonomiudvalg:  Ingen bemærkninger 

 

Frede Kruse-Christiansen overtog ordet og informerede kort om det den 1. februar afholdte infomøde, hvor 

de ideer og tiltag, som klubben arbejder med, blev beskrevet i detaljer. FKC kunne oplyse forsamlingen om, 

at han i nyligt modtaget materiale fra DGU med glæde havde konstateret, at kun 41 ud af de 190 danske 

golfklubber var større end Greve Golfklub.  

Årsberetningen for 2016 er udsendt med dagsordenen, så FKC benyttede lejligheden til at opsummere kort 

om, hvad der er sket fra 1. januar til d.d. Meget af dette er imidlertid beskrevet i referater fra 

forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder, som løbende bliver lagt på www.grevegolf.dk. 

På den personalemæssige side råder klubben over Søren og Kenneth som greenkeepere. Herudover er 

Joachim Kjær startet 1. marts som greenkeeperelev og Niels Lohse, som også var tilknyttet GGK i 2016, 

starter ligeledes igen. Herudover har der været afholdt en samtale med en mulig praktikant.  

 

Herefter tog formanden ordet i en særlig anledning uden for generalforsamlingens dagsorden: 

 

I 2016 kunne vi i klubben med glæde konstatere at vi råder over 107 frivillige. Dette er en 

relativ stor procentdel i forhold til medlemstallet i klubben. Vi har i klubben tradition for at 

invitere de mest aktive frivillige til en frivilligturnering i september. I 2016 havde 80 personer 

bidraget med mere end 10 timers frivilligt arbejde og blev dermed inviteret til denne turnering.  

Når vi kigger på navnene på vores frivillige, så er der nogle, som lyser særligt op. Nogle, for 

hvem det nærmest er en pligt at bidrage med sine kompetencer til klubben. Enkelte bidrager 

endog med det, der svarer til halv- og heltidsstillinger.  

Én af disse er Stig Person, som med sin joviale, friske og imødekommende personlighed altid 

er klar til at hjælpe. Somme tider er han skideirriterende, for han er detaljeorienteret og har 

altid svar parat. 

 

Stig startede sin golfkarriere i Solrød Golfklub, hvor han bla. var sekretariatschef i en periode. 

I 2004/2005 tog Stig sammen med daværende borgmester René Milo rundt for at finde egnede 

grunde til en golfbane. Man fandt 3 mulige placeringer og valget faldt på området, hvor banen 

ligger i dag. Så Stig har med sin ihærdighed og ildhu – om nogen – været med fra starten. I 

perioden 2012 til 2016 var han kasserer i Greve Golfklub. Det var en vanskelig tid, men Stig 

fik med benhårdt arbejde og et dygtigt økonomiudvalg styr på klubbens budgetter og 

regnskaber. Stig Person var desuden én af ankermændene, da der blev bygget nyt klubhus og 

ved udfærdigelsen af kontrakter med ejerne. I 2016 afgav Stig sin plads i bestyrelsen og 

dermed hvervet som kasserer, men han er fortsat et stort aktiv for Greve Golfklub ikke mindst 

som kasserer i seniorklubben. 

 

Stig Persons hjerte har altid banket for handicapidrætten. Han har i mange år været leder i 

Dansk Handicap Idræts-forbund, hvor han har bestredet en lang række poster, men især haft 

fokus på det økonomiske som økonomiansvarlig. Siden OL i Atlanta i 1996 har Stig deltaget i 

syv paraolympiske lege, hvor han har serviceret sponsorerne senest Lars Larsen ved para-OL i 

Rio. 

http://www.grevegolf.dk/
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Stig har i sin karriere bestredet en alenlang liste af hverv; han startede 

handicapidrætsforeningen i Greve, hvor han har været formand i mange år. Han har siddet i 

folkeoplysningsudvalget i 4 perioder, idrætsunionen i Greve Kommune, Idrætsrådet, 

fritidsrådet osv.  

 

Vi er stolte over at udnævne Stig Vincent Person som Greve Golfklubs første æresmedlem. 

 

Stig Person fik overrakt et bevis på sit æresmedlemskab samt blomster og en opsats.  

 

Herefter fik Stig Person ordet. Han takkede for udnævnelsen, som han var meget overrasket og rørt over at 

modtage: ”jeg har haft mange gode oplevelser i min karriere i foreningslivet. Dette er en stor glæde og ære 

for mig. Jeg har været med fra grundlæggelsen af Greve Golfklub og jeg glædes over, hvordan vi nu i Greve 

Golfklub kører sikkert fremad. Tak for udnævnelsen og tak for generalforsamlingens applaus." 

 

FKC takkede afslutningsvis baneejerne for det gode samarbejde og rettede desuden en tak til de ansatte, alle 

de frivillige samt til bestyrelses og forretningsudvalgskolleger. 

 

Dirigenten spurgte, om klubbens beretning kunne godkendes, hvortil forsamlingen svarede med applaus. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Benny Flindt gennemgik regnskabet, som blev vist på projektor. Som et kuriosum kunne 

kassereren oplyse, at der i 2016 havde været 14400 posteringer i Greve Golfklub.  

Driftsregnskabet viser et overskud på 84.712,65 kr.  

Regnskabet viser bla. en øget indtægt på greenfeesiden samt øgede kommunale tilskud, hvor klubben bla. 

har modtaget støtte på kr. 100.000til en trackman og kr. 40.000 til en buggy o.a.  

I indeværende år har vi allerede modtaget støtte fra Bredde- og Idrætspuljen på kr. 6000 til juniortræning for 

begyndere og rekruttering af nye medlemmer samt støtte fra Grevepuljen på kr. 16000 til udkigstårn.  

Klubben fik afslag på støtte til et starterhus.  

FKC tilføjede, at såfremt ingen ville modsætte sig det, så vil det på det efterfølgende bestyrelsesmøde blive 

foreslået, at klubben finder penge til et starterhus.  

SP hilste denne information velkommen, idet han i adskillige år havde været fortaler for et starterhus.  

Flemming Kruse spurgte, hvordan proceduren var mht. restanter og spilleret. BF kunne bekræfte, at 

spilleretten bliver inddraget ved gentagne rykkere og manglende kontingentbetaling.  

Dirigenten spurgte, om generalforsamlingen havde yderligere kommentarer til regnskabet. Da dette ikke var 

tilfældet blev regnskabet for 2016 godkendt.  

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

Benny Flindt gennemgik budget og kontingenter på projektor. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål 

til det fremlagte budget.  

 

Villy Olsen forespurgte til vedtagelsen af kontingentsatser. VO anfægtede, at man ved udmeldelsesfristen 

30. november 2016 ikke kendte det kommende års kontingent, da dette først vedtages på 2017-

generalforsamlingen.  

FKC svarede, at klubben og baneejerne starter forhandlingerne om kontingenter i september måned (for det 

kommende kalenderår) Forslag til kontingenter færdiggøres inden 1. oktober.  

IL kunne supplere, at forslag til det kommende års kontingenter ligger offentligt på klubbens hjemmeside pr. 

1. oktober året før. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

Nuværende Michael Stoltenberg modtog genvalg 

Nuværende Jesper Carstensen modtog genvalg 

Nuværende Claus Lindqvist ønskede ikke genvalg. Bruno Lundgård Hansen modtog nyvalg 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

A. revisor for en toårig periode 

Nuværende Jesper Gotfredsen ønskede ikke genvalg. Stig Person modtog nyvalg. 

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Aase Aarskov Hansen modtog genvalg. 

 

9. Eventuelt 

Dan Bjerring forespurgte, om der var planer om en bedre Par-3 bane.  

FKC kunne oplyse, at der løbende er tanker herom. Lige for nuværende er disse tanker dog påvirket af  

Greve Kommunes planer om at etablere et vandbassin vest på par-3-banen. Planerne er afstedkommet af de 

problemer, der er med det eksisterende afløbssystem, som ikke kan tage fra i området fra Roskilde til Køge 

Bugt. Derfor forsøger man at bremse vandet etapevis, indtil systemet længere ude kan tage fra. Det skal bla. 

ske med det omtalte bassin. Her skal et hydraulisk lukkesystem lukke op og i, afhængig af hvornår systemet 

længere ude kan tage fra. Projektet er allerede langt fremskredent og dialogen går aktuelt på, hvor ledningen 

fra bassinet skal kobles på Hulbækken, som er rørlagt under banen. Desuden drøftes det, hvilke gener, 

arbejdet kan afstedkomme for klubben. Den nuværende projekterede placering af bassinet er relativt 

højtliggende og således uhensigtsmæssigt. GGK har derfor stillet forslag om nogle ændringer til projektet.  

Såfremt arbejdet sættes i værk, vil det formentlig blive påbegyndt ultimo september, hvor det til mindst gene 

for klubben og dens medlemmer. Men dette arbejde vil uvægerligt påvirke par-3-banen.  

 

Truels Vestergaard Nielsen spurgte til muligheden for at asfaltere tilkørselsvejen. FKC kunne oplyse, at 

dette i givet fald ville kræve dels en større økonomisk udgift men også en ændring af lokalplanen. Dog 

arbejdes der på at få asfalteret de første 5-10 meter fra Karlslunde Centervej.  

 

Dirigenten takkede afslutningsvis bestyrelsen for et godt arbejde og gav herefter generalforsamlingen tilbage 

til formanden for en afsluttende bemærkning. Frede Kruse-Christiansen takkede Claus Lindqvist for hans 

mangeårige indsats i bestyrelsen og som formand for juniorudvalget. CL fik overrakt en lille 

opmærksomhed som tak. FKC bød samtidig velkommen til Bruno Lundgård Hansen. 

 

Jesper Carstensen bad om ordet for en kort bemærkning. Han takkede Edith Kruse-Christiansen for hendes 

arbejde i eliteudvalget. Edith var ankerkvinde, da klubben fik etableret et damehold og har ageret holdleder 

for dameholdet i flere år.  

 

IL opfordrede de fremmødte til at deltage i klubaften mandag, den 20. marts med Brian Oswald. Tilmelding 

i Golfbox.  

 

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for vellykket styring af Generalforsamlingen samt de 

fremmødte for god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30   

 

 

 

 

Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 


