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Generalforsamlingen, der er åben for klubbens aktive og passive medlemmer, repræsentanter og 
personale fra Greve Golfbane samt pressen, afholdes med følgende: 
 
 
 

D A G S O R D E N 
 
 
1: Generalforsamlingens åbning. 
 
2: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Torben Lindholm. 
 
3: Beretning om klubbens virksomhed i 2016 – bilag 1. 
 
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  
 
5: Indkomne forslag - Ingen. 
   
6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
 
    a : Indskud kr. 0 
    b : Specificeret budget forelægges. 
    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2017”  – bilag 2. 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
     A: 3 Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 
          Nuværende Michael Stoltenberg, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Jesper Carstensen, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Claus Lindqvist ønsker ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslår     
          Bruno Lundgård Hansen nyvalgt. 
           
      
           



      
8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 
 
    A: Revisor for en toårig periode: 
         Nuværende Jesper Gotfredsen ønsker ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslår      
         Stig Person nyvalgt. 
     
    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 
         Nuværende Aase Aarskov Hansen, der indstilles til genvalg. 
       
9: Eventuelt. 
 

Greve Golfklub 
Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 
Formand 

 
 

Opmærksomheden henledes på: 
 
Vedtægterne § 4 stk. 3: ” Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lovgivning 
er personligt myndige, med hver en stemme.” 
 
Vedtægterne § 4 stk. 4: ” Hvert medlem har 1 stemme og kan der udover afgive stemme ved fuldmagt 
fra et fraværende medlem.” 
 
Vedtægterne § 4 stk. 5: ” Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af 
vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (inkl. 
fuldmagter) stemmer derfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
 

Beretning om klubbens virksomhed i foreningsåret 2016. 
 

Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 
generalforsamling, som i år afvikles onsdag den 01. marts, består i disse digitale tider af meget mere 
end nedenstående indlæg fra undertegnede, udvalgenes formænd m. fl., samt orienteringsmæssigt 
også i sammenhæng med beretningerne fra Dame- og Seniorklubben.  Herreklubben har i skrivende 
stund ikke fremsendt deres beretning.  
 
 
Klubbens bestyrelse har valgt at arbejde med en fuldstændig åben information om hele virksomheden 
og arbejdet – ikke alene overfor alle klubbens medlemmer, men også overfor alle andre der går ind på 
klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk eller www.grevegolf.dk  
Der kan selvfølgelig i bestyrelsesarbejdet være områder af mere fortrolig karakter, som enten ikke 
kan, eller som ikke ønskes offentliggjort før et bestemt tidspunkt, eller i det hele taget. 
I forbindelse med denne beretning har jeg gennemgået klubbens offentliggjorte information – en 
information der forbliver liggende på hjemmesiden og med tiden også danner grundlag for 
historieskrivning. 
 
Vi må alle vænne os til de nye digitale tider, hvorfor jeg må anbefale alle, der ønsker den totale 
information som grundlag for deltagelsen i generalforsamlingen at søge information på 
www.grevegolfklub.dk , hvor der findes: 
 
1: Under Klubben –Forretningsudvalg, Bestyrelse, Generalforsamling og Informationsmøde: 
28 siders Forretningsudvalgsreferater, 7 møder i 2016 – til dato 
29 siders Bestyrelsesreferater, 6 møder i 2016 – til dato. 
4 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2016. 
4 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2016. 
 
2: Under Nyheder: 
En lang række konkrete nyheder. 
14 udgivelser af Klubnyt Greve 2016 – sendt til hver enkelt medlem. 
 
3: Under klubben – udvalg og Samarbejds- og Driftsudvalg. 
Adskillige siders udvalgsreferater fra de mange udvalgsområder og aktiviteter. 
 
4: Og så er vi også fortsat at finde på Facebook. 
 
5: Endelig står vi altid til rådighed for pressen. Vi har et godt forhold til lokalpressen, der er gode 
til at omtale klubbens aktiviteter. Formanden for Klubbens PR og Informationsudvalg, Inge 
Larsen har til de omkringliggende lokalaviser og gratisaviser året igennem leveret et utal af flotte 
interessante artikler og billeder. 
 
Med alle disse informationer og de mange siders beretning fra klubbens mange udvalg er 
foreningsåret og sæsonen 2016  allerede velbeskrevet, hvorfor jeg her vil indskrænke mig til 
omtale af enkelte større og/eller særlige områder. 
 
Administrationsaftale (Sekretariatet). 
Som jeg omtalte i sidste års beretning startede vi i slutningen af 2013 drøftelser og planer om at flytte 
en række administrative områder fra økonomiudvalgets, formandens og andres arbejdsområder til det 
fælles Sekretariat under ledelse af Golfmanager Stine Kiel Larsson. 



Igennem hele 2014 blev der arbejdet hen imod en igangsætning, og efter et SU møde i december 
2014 lå en aftalt skitse klar med start den 1. februar 2015, hvor medlemskartotek, kontingentstyring 
og andre økonomiske områder skulle overflyttes. Økonomiudvalget skulle følge processen indtil alt 
var på plads og medarbejderne trygge ved de nye opgaver. 
Planen indeholdt øgede resurser i Sekretariatet i løbet af 2015, men efter en nødvendig hensyntagen 
til en barselsorlov viste det sig umuligt at gennemføre planen. 
Siden Stine Kiel Larsson i marts vendte tilbage fra barselsorlov, har hun og vores nyvalgte kasserer 
Benny Flindt arbejdet hen imod en løsning på det administrative samarbejde. Med udgangen af 2016 
er der efter de mange forberedelser indgået en administrationsaftale mellem klubben og ejerne, 
således at flere og flere opgaver af administrativ (kassererens, formandens og andre områder)  
karakter løses i Sekretariatet. 
Helt overordnet samarbejdes via et Samarbejdsudvalg og et Driftsudvalg. 
 
 
For ganske nylig – den 1. februar - indledte jeg det traditionelle Informations – Ris og Ros møde 
med en del aktuelle emner, som jeg tillader mig at gengive her. 
 
 
Kontraktforhold. 
Fra tidernes morgen (læs banens start for 11 år siden) har samarbejdet imellem baneejer og klub -  
ligesom i landets øvrige golfklubber - været funderet i én enkel kontrakt, som var godkendt af DGU 
og DIF. Nu er området moderniseret efter råd og vejledning fra DGU, og der er således  netop lagt 
sidste hånd på intet mindre end fem kontrakter, hvoraf det klart fremgår, at der ikke er direkte 
økonomisk forbindelse mellem den enkeltes klubmedlemsskab og baneejer (myndighedskrav fra Skat 
og Moms, der bl.a. betyder, at vores kontingenter til klubben er momsfri).  
Der er i alle kontrakterne taget udgangspunkt i DGUs forslag til kontrakter. Med hjælp fra DGU og 
andre med forstand på området, er det efter en ikke ubetydelig arbejdsindsats lykkedes at kunne 
underskrive nedenstående. 
Hovedkontrakten omfatter baneejernes udlejning af banen undtagen klubhus, indspilsområde, 
driving range samt putting bane til Greve Golfklub. Medlemmerne må frit bruge disse og øvrige 
områder også.  
Bagved hovedaftalen ligger desuden en aftale mellem jordejer og baneejer om leje af jorden. 
Herudover er der en lejekontrakt på 1. salen (klublokalerne med et bruttoareal på 150 m2), som kan 
anvendes til administration, drift, teoriundervisning, kursusvirksomhed og lignende.  
Desuden er der en kontrakter på maskinleje og company days og endelig en administrationsaftale.  
 
Skolegolf. 
Efter den nye skolereform så dagens lys, har klubben som bekendt involveret sig i projekt skolegolf, 
som har fungeret i et par sæsoner i Greve, hvor vi samarbejdede med tre idrætsgrene fra Karlslunde 
Idrætsforening. I 2016 ændrede Greve Kommune vilkårene for skolegolf og startede en ny model 
omfattende et muligt samarbejde eller tilbud herom imellem alle skoler og foreninger i kommunen, 
hvilket desværre betød, at det ikke blev helt så succesfuldt. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at 
fortsætte med endnu et forsøg med skolegolf. 
Muligheden vil opstå i skoleåret 2017/18.  
 
Kommunale puljer. 
Som det formentlig er bekendt, er der etableret forskellige puljer under Greve Kommune, som 
klubben kan søge støtte fra. Klubbens ledelse og sekretariat arbejder selvfølgelig hvert år med at søge 
midler fra disse puljer. I 2016 har klubben således fået 100.000 kr. fra Greve Puljen til en Trackman, 
40.000 kr. fra Breddepuljen til en buggy samt penge til at påbegynde et samarbejde med 
Hjerteforeningen, hvilket i 2016 resulterede i Hjertestien rund om banen.  
Klubben har netop fået svar på to 2017 ansøgninger, som resulterer i støtte til materialer m.m. til et 
udkigstårn ved teestedet på hul 15 samt midler til begyndertræning for juniorer. 
Klubben har netop i januar fået afslag på en ansøgning om midler til et starterhus.  



Interesserede kan finde beskrivelser af formål og hensigter med samtlige de puljer som kommunen 
har etableret under www.greve.dk.  
 
Oversvømmelser – ikke bare hos os. 
Ved flere møder med kommunen ( både borgmester og embedsmænd) har vandsituationen på og 
omkring banen været på dagsordenen. Det eksisterede afløbssystem kan ikke tage fra i området fra 
Roskilde til Køge Bugt. Derfor forsøger man at bremse vandet etapevis, indtil systemet længere ude 
kan tage fra. I forbindelse med sekretariatsmødet tirsdag, den 10. januar afholdtes et møde med 
KLAR forsyning og Greve kommune. Det er planen, at der etableres et vandbassin vest for og langs 
med par-3-banen. Her skal et hydraulisk lukkesystem lukke op og i, afhængig af hvornår systemet 
længere ude mod Køge Bugt 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.  
Planerne fra KLAR forsyning fremstilles for Teknik- og Miljøudvalget i februar og i byrådet i marts. 
Såfremt arbejdet sættes i værk, vil det formentlig blive påbegyndt ultimo september, hvor det er til 
mindst gene for klubben og dens medlemmer.  
 
Flygtningeboliger i nabolaget. 
I efteråret modtog vi orientering om, at Moeskærskolen, som ligger bag ved ungdomsinstitutionen 
overfor hul 4 på Karlslunde Centervej fra december 2016 skulle indrettes og anvendes til at huse 
flygtningefamilier – max 21 beboere. P.t. bor der to familier. Det ser ud til, at lokalerne den 1. marts 
vil være fuldt beboet med flygtninge. Vi er interesseret i at følge med i, hvad der sker omkring disse 
familier og stedet i det hele taget og har bl.a. en god kontakt og et godt samarbejde med viceværten 
på skolen.  
 
SGS Selandia fritspilsamarbejdet fortsætter i 2017 efter den hidtidige model. Samarbejdet omfatter 
udover Greve også klubberne Falster, Harekær, Køge, Ishøj, Vallø og Sydsjælland.  
Herudover har Greve greenfeeaftaler med Ree, Roskilde, Vallø, Nivå og Skovbo. Disse fremgår af 
hjemmesiden.  
 
 
Greve Golfklubs organisation. 
Som de fleste husker omdannede vi tidligere klubbens ledelsesorganisation, til en 10 mands 
bestyrelse – en daglig ledelse ved et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer 
og 1 bestyrelsesmedlem. 7 af bestyrelsesmedlemmerne er samtidig ”ansvarlige” for de 7 stående 
udvalg. 
Modellen ændrede samtidig arbejdsformen derhen, at bestyrelsen fremadrettet mødes 3 gange årligt, 
forretningsudvalget så tit det er nødvendigt (8 – 12 gange årligt), og de udvalgsansvarlige 
bestyrelsesmedlemmer arbejder primært i eget stående udvalg. Bestyrelsen har ved et heldagsmøde i 
januar 2017 bekræftet at organisationsformen i. t. v. er den rette model. 
Endelig er samarbejdet mellem Sekretariat, Greenkeeperstab, Restaurant, Trænere mv. konkretiseret 
og udbygget ved ugentlige Sekretariatsmøder med deltagelse af Golfmanager Stine Kiel Larsson og 
undertegnede formand. Hvert andet møde har endvidere deltagelse af kasserer Benny Flindt. 
 
 
På klubbens hjemmeside finder man en overordnet beskrivelse af organisation, kompetencer m.v. 
under overskriften: 
  

KLUBAFTALEN - sådan gør vi Greve Golfklub 
 



 
 
 
Afslutning. 
Bestyrelsen takker for godt samarbejde med alle udvalg og klubberne i klubben. Tak for de mange 
timer som alle vore frivillige ledere og hjælpere har præsteret året igennem – håber energien hertil 
også er der fremadrettet. 
Tak til samtlige ansatte der året igennem har ydet en stor uegennyttig indsats på alle arbejdsområder – 
udendørs som indendørs, på baner, træningsanlæg, restaurant og Sekretariat. 
Endelig en tak for godt og konstruktivt samarbejde med alle eksterne samarbejdsparter i øvrige 
idrætsforeninger, skoler, Greve Kommune, Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund. 
Til sidst tak for et positivt og konstruktivt samarbejde baneejere og klub imellem og tak til mine 
bestyrelseskolleger for et utal af konstruktive debatter – et godt samarbejde, der giver et godt 
grundlag for klubben og dens medlemmer. 
 
Februar 2017. 
Frede Kruse-Christiansen 
Formand 
 
 
 
 
Frivilligkoordinatorens årsberetning 2016 
 
I 2016 i tal set med frivilligkoordinatorens øjne. 
11. september 2016 blev der afholde Dana Cup hvor 86 frivillige blev inviteret til at deltage. Der blev 
indhentet i alt 8 børneattester, 13 har været på kursus og 4 er der søgt kursustilskud til (de øvrige var 
på begyndertræner kursus i eget regi og kunne derfor ikke søge tilskud) og når vi har modtaget 
rapporterne fra Golfspilleren i Centrum (maj/juli/september) har der i gennemsnit været 9-10 
personer der har tilkendegivet at de gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde. 



2016 har på mange måder været et år hvor frivilligheden i Greve Golf Klub har været god og stabil. 
Desværre har der ikke være den store tid til udvikling og fremdrift, set med frivilligkoordinatorens 
øjne, idet andre opgaver har taget meget af min tid J  Det skal ikke opfattes som en klagesang fra 
min side, men nærmere en lyst til at dele et synspunkt om hvad jeg mener der skal være fokus på i 
2017. 
Det er gået op for mig at der i golfklubberne over det ganske land, har været og stadig er mange 
måder at arbejde med frivilligt arbejde på. DGU afholder løbende temamøder/kurser om emnet og 
deres primære budskab til klubberne er nedenstående ”bør’s” og ”gode ideer’s”: 

BØR 
• Klubben bør anerkende og takke sine frivillige.  
• Klubben bør udarbejde jobbeskrivelser for de frivillige for at afklare roller og opgaver, 

samt fastholde viden i klubben. 
• Klubben bør have en plan for fastholdelse- og rekruttering af frivillige. 
• Klubben bør rekruttere frivillige med udgangspunkt i konkrete og afgrænsede opgaver. 
• Klubben bør gøre kredsen af frivillige så stor som mulig så rekruttering ikke blot er til 

udvalgsposter. 
• Klubben bør synliggøre det frivillige arbejde. 

EN GOD IDÉ 
• Det er en god idé, at klubben deltager i Golfspilleren i Centrum som værktøj til at 

rekruttere frivillige. 
• Det er en god idé, at klubben udarbejder en frivillighedsstrategi. 
• Det er en god idé, at klubben tilbyder sine frivillige uddannelse, kurser og inspirationsdage 

i relation til deres arbejdsopgaver. 
• Det er en god idé, at evaluere og få feedback fra klubbens frivillige med jævne mellemrum. 

Det er en god idé, at udpege en frivilligansvarlig i klubben som sørger for at koordinere og organisere 
frivilligheden i klubben. Klubben bør indtaste alle frivillige og ansatte i klubbens administrative 
system. 
Som man kan se er der flere punkter som vi allerede kan sætte grønne flueben ved, men flere af de 
øvrige punkter vil være i mit fokus i 2017. I 2017 vil jeg således lægge op til at mit fokus skal være at 
udvikle en ny og bedre registrering af de frivillige, udarbejdelser af jobbeskrivelser til alle de 
eksisterende funktioner der bestrides af frivillige i de forskellige udvalg/klubber i klubben idag, 
udarbejde en plan for rekruttering til specifikke opgaver, udarbejde en plan for større synlighed på det 
frivillige arbejde og sidst men ikke mindst stille forslag på FU og til bestyrelsen om udarbejdelse af 
en evalueringsstrategi, med hovedvægten lagt på at få feedback fra de frivillige omkring de indsatser 
vi beder om hjælp til. 
Tak for et godt samarbejde til alle i 2016 
Frivilligkoordinator, 
Lotte Stoltenberg 
 
Økonomiberetning – regnskabet 2016. 
 
Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på 84.712,65 kr. 
Af større afvigelse fra budgettet kan nævnes: 

- at	kontingentindtægterne	er	blevet	98.000	kr.	større	end	forventet.	
- at	greenfee	indtægterne	på	grund	af	færre	lukkedage	og	SGS	aftalen	er	blevet	146.000	kr.	

større	end	forventet	



- at	de	kommunale	tilskud	ud	over	§	79	og	medlemstilskud	indeholder																																									-	
tilskud	til	en	Trackman	100.000	kr.																																																																																																				-	
tilskud	til	en	buggy	og	etablering	af	hjertestien	40.000																																																																		-		
tilskud	til	skolegolf	på.	25.500.				

            Tilskuddene modsvares af tilsvarende beløb under udgifter. 
Udvalgsbudgetterne er ikke anvendt fuldt ud på grund af, at forventede initiativer ikke har kunnet 
gennemføres.    
Personale udgifterne er på grund af større tilskudsmuligheder end forventet blevet 47.000 kr. mindre 
end budgetteret. 
Betalingen til Greve Golfbane er på grund af de forøgede indtægter også blevet større end forventet. 
Golfklubbens overskud er henlagt til egenkapitalen. 

Restancer 
Med udgangen af 2016 udgør den samlede restance ca. 15.000 kr. heraf er 10.000 kr. sendt il 
fogedretten og 5000kr. til inkasso. Tendensen er et fortsat fald i restancer med udgangen af  januar 
2017 mangler 69 medlemmer at betale kontingent for 2017, det er ca.20% mindre end på samme tid i 
2016.   

Udvikling 
Det er fortsat hensigten, at de administrative opgaver omkring bogføring  og opkrævning af 
kontingenter skal udføres i sekretariatet.  
Opkrævninger samt restance behandling er fra 1. januar 2017 overført til sekretariatet, de øvrige 
bogholderimæssige opgaver udføres indtil videre af kassereren. 
 
3.februar 2017 
Benny Flindt, kasserer 
 
 
PR og Informationsudvalg beretning 2016 
 
PR- og Informationsudvalget arbejder for at sikre en optimal information omkring Greve Golfklub 
såvel internt blandt klubbens medlemmer som eksternt til diverse lokale medier. Udvalgets primære 
arbejde i 2016 har været koncentreret om 
 

• Afvikling af det landsdækkende arrangement Golfens Dag i Greve Golfklub 
• Intern information til klubbens medlemmer primært via www.grevegolf.dk og klubbens 

nyhedsbrev KlubNyt og sekundært via sociale medier bl.a. klubbens side på facebook og som 
noget nyt i 2016 på Instagram. 

• Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 
 
Golfens Dag blev afviklet søndag, den 17. april. Forud for dagen er der vanen tro en del arbejde med 
at invitere gæster. Vi brugte klubbens egne medlemmer, ved at motivere dem til at hive fat i venner 
og bekendte og tage dem med ud på golfbanen. Derudover benyttede vi "klubnyt", hjemmesiden, 
facebook, og endelig havde vi også annoncer i nogle lokalaviser. Vi sendte invitation til områdets 
skoler, til medlemmerne af den lokale afdeling af Hjerteforeningen samt til alle Greves byrødder, 
hvoraf et par stykker faktisk dukkede op på dagen. 
Vi havde cirka 150 gæster i Greve, hvilket må anses for tilfredsstillende ikke mindst vejret taget i 
betragtning. På dagen havde vi sørget for en stor gruppe af frivillige fra klubben, som beredvilligt 
havde stillet sig til rådighed ved puttinggreen, indspilsområde og driving range til at give en kort 
introduktion. Vi havde repræsentanter fra de forskellige "klubber i klubben" til at fortælle om det 
sociale liv i klubben og på terrassen kunne gæsterne få serveret en grillpølse.  
Ud af de 150 gæster fik vi ca. 50 indmeldelser som prøvemedlemmer.  
 



Den interne kommunikation, som skal sikre, at klubbens medlemmer løbende er orienteret omkring 
alle relevante forhold i klubben, foregår primært gennem KlubNyt, som udkom 14 gange i løbet af 
2016. Den eksterne kommunikation tjener til at profilere og synliggøre klubben og dens aktiviteter 
overfor lokalpolitikere, eventuelle sponsorer samt naturligvis tiltrække medlemmer til Greve 
Golfklub. 
 
Det er i 2016 lykkedes udvalget at få bragt omkring 30 artikler om Greve Golfklub i de lokale 
dagblade som TunePosten, Sydkysten og Dagbladet. Artiklerne er af almen interesse og emnerne er 
mangfoldige. Der har været artikler om klubbens generalforsamling, dameklubben Linksgrevinderne, 
Golfens Dag, klubbens hold i Danmarksturneringen, Linksugen, Pink Cup, Dana Cup, Begyndergolf 
og Frivillige i Greve.  
 
Udvalget benyttede sig i 2016 desuden af siden VisitGreve.dk som er en form for præsentationsside 
for Greve og omegn med forslag til forskellige aktiviteter. Her kan der reklameres for arrangementer 
af almen interesse, hvilket vi gjorde bla. i forbindelse med Golfens Dag. 
 
Inge Larsen 
Formand for PR- og Informationsudvalget  
Greve Golfklub 
31.01.2017 
 
 

Beretning fra HCP-udvalget. 

HCP-udvalget kørte årsrevisionen for 2016 den 1. januar 2017, og resultatet er følgende : 

 

 Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 255 [Liste >] 

 Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner  47 [Liste >] 

 Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen  100 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret -3  0 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret -2  1 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret -1  7 [Liste >] 

 Medlemmer der ikke er blevet reguleret  312 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret +1  10 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret +2  6 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret +3  3 [Liste >] 

 Medlemmer der er blevet manuelt reguleret  0 [Liste >] 

 Alle medlemmer inkluderet i årsrevisionen  741 [Liste >] 

 Medlemmer reguleret i eller til handicapkategori 1  1 
 

Der har ikke været behov for andet i 2016.  

Roland Pedersen, formand  
 



Bane- og Mil jøudvalgets 

beretning  

Bane- og Miljøudvalget har i 2016 bestået af Søren Christensen, Axel Kragh, Lars Hartig og Ole Kahlen. 
Formandsposten blev i foråret 2016 ved generalforsamlingen overdraget fra Hartig til Kahlen. Der har ikke 
været afholdt udvalgsmøder i 2016, men nødvendige samtaler/møder i løbet af året på berøringspunkter 
vedrørende banens vedligehold og træningsfaciliteter. 

Banen vedligeholdes af greenkeepere under ledelse af Søren Christensen. Der har i 2016 været tilknyttet 3 
greenkeepere. 
Banen plejes med begrænset brug af sprøjtemidler (gødning og ukrudtsbekæmpelse) efter en aftalt 
sprøjteplan, hvor årets forbrug indberettes senest 1. februar 2017 til miljømyndigheden. Der har ikke været 
anmærkninger til indberetningen. 

Vedligeholdelsesplanen har i 2016 bestået af etablering af vandforsyning til sprinkleranlæg, beskæring af 
træer og hegn, samt rensning af dræn. Bekæmpelse af mos og kløver. Et ødelagt dræn fra bunker ved hul 3 
er repareret. 
Afstandsmarkeringerne har i en periode været malet på fairway i stedet for en fast markering (skildpadden). 
Der har ikke været udelt tilfredshed med den type afstandsmarkering., hvilket også fra golfspillere er blevet 
bemærket ved banevurderingen i ”Golfspilleren i Centrum”. 

Vedligeholdelsesplanen for 2017 tager udgangspunkt i den nødvendige indsats for at opretholde standard, 
udbedre skader, men også tromling af greens med en nyindkøbt ”greenroller”. Det vil betyde med ensartede 
greens og hurtigere greens. Bunkerkanter skal trimmes, stier klippes kort og nogle steder skal der prikkes 
igen. Dræn fra bunker ved hul 5 skal etableres, ligesom søen ved hul 9 skal tætnes i bunden, så den ikke 
udtørrer. Bænke ved nogle tee-steder bliver flyttet til en mere hensigtsmæssig placering, og som noget helt 
nyt forventes et udsigtstårn ved tee 15 (den med klokken), så der kan sikres frit udsyn ned over fairway 
inden udslag. Et hegn på driving range til stop af de rigtig lange bolde er under overvejelse. 
Der kan i september 2017 forventes en udfordring med gravearbejde til et vandbassin, som kommunen vil 
etablere på marken vest for Par 3 banen og med rørlagt afløb til Hulbækken. 

 
”Golfspilleren i Centrum” er en vejviser på områder, hvor banen bør forbedres. Der er forslag og aftaler med 
baneejer og greenkeepere om: 
- Gennemgang	og	prioritering	af	bunkers	for	renovering	og	udskiftning	af	sand.	
- Afstandsmarkeringer,	hvor	fairway-mærker	eventuelt	suppleres	med	opstander	(gummipæl).	
- Gennemgang	af	boldvaskere	for	revurdering	af	placering,	eventuelt	behov	for	flere.	
- Infotavle	ved	indskrivning,	1.	og	10.	tee	om	aktuelt	arbejde	på	banen.	

Baneservice var et nyt tiltag i 2016. Bestyrelsen har i efteråret 2015 udformet politik og strategi for 
baneservice. Desuden er der udgivet retningslinjer for hvorledes baneservice skal udføres. Formålet er at få 
golfspillet afviklet på de reserverede starttider og indenfor idealtiden. Princippet er mere service og 
vejledning end kontrol. 
Konceptet kunne sættes i værk ved sæsonstart, hvor 12 frivillige fra klubben har påtaget sig opgaven. Flere 
har deltaget i et aftenkursus hos DGU, specielt om baneservice. 

Der har fra 24. marts (skærtorsdag) og indtil 11. september været baneservice tilstede på 35 dage.



Baneservice har ikke i 2016 indberettet hændelser til sekretariatet eller bestyrelsen om spillere, der har spillet 
uberettiget (gratis) eller opført sig til fare eller ulempe for andre. 

Baneservice har afholdt to udvalgsmøder, hvor instrukser og udførelse er evalueret. Flere har deltaget i DGU- kursus 
om baneservice. Der var på det kursus en god erfaringsudveksling med andre, som har kørt baneservice i flere år. Der 
er indgået en god aftale med sekretariatet om anvendelse af buggy, og med restauranten om kørsel med forplejning. 
Baneservice har været en succes målt på scoren i ”Golfspilleren i Centrum”, hvor Greve Baneservice har opnået 
90 point, landets højeste score. 
Tak til deltagerne i baneservice for en rigtig god indsats i 2016 og tak til golfspillerne i øvrigt for modtagelsen og den 
gode dialog med baneservice. 

Det er hensigten at fortsætte med baneservice i 2017 og at fastholde niveauet. Årets første udvalgsmøde er den 7. 
februar 2017, hvor nuværende og kommende deltagere i baneservice fastlægger vagtplanen for sæsonen. Desuden 
skal der aftales fælles forståelse for udførelse af baneservice og tilstedeværelse. 
Fokus i 2017 bliver modtagelse af greenfee-gæster. Der er et godt samarbejde med sekretariatet med 
udveksling af ideer og muligheder på forskellige indsatsområder rettet mod gæster, f.eks.: 
- Forbedring	af	betalingsformen	for	gæster,	herunder	forbedring	af	kontrolmuligheden	for	Baneservice	
- Rangebolde	tilgængelige	for	gæster,	særligt	i	weekends	og	ferier.	
- Information	og	vejledning	ved	indskrivning.		

Bane- og Miljøudvalget den 2. februar 2016 
Ole Kahlen, formand 

 
Turneringsudvalgets beretning 2016. 
 
Den 3. april 2016 skød vi sæsonen i gang med Tefal Åbningsturnering med 96 deltagere. På trods af de mange 
deltagere var der meget fint flow på banen og stort set ingen ventetider - sidste bold var inde 4½ timer efter 
start.  
Ud over at være sæsonens første klubturnering, agerede Åbningsturneringen også prøveklud for et par nye 
tiltag. I et forsøg på at nedbringe ventetiden fra turneringsafslutning til spisning, forsøgte vi os med en på 
forhånd fastlagt og aftalt spisetid. Desuden dækkede vi op til alle deltagerne i restauranten holdvis, uanset om 
man skulle spise med eller ej.  
Vi har kørt dette koncept gennem hele sæsonen og bortset fra en enkelt svipser, så har begge dele holdt vand. 
Og stor kompliment til sekretariat/køkken for planlægning og afvikling af bespisning gennem sæsonen. 
Ja, og så indførte vi i 2016 internetbetaling i forbindelse med tilmelding til turneringer, og åbningsturneringen 
var også her prøveklud. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er et ret stort administrativt arbejde 
forbundet med denne betalingsform, men det er dejligt at slippe for bøvlet på turneringsdagene: Cigarkassen, 
”jeg har glemt pengene”, manglende betalinger og rod i regnskabet. Og det er i øvrigt heller ikke specielt 
morsomt at stå med 10.000 i kontanter, som ikke er til at komme af med;-)  
Jeg kan nævne, at vi har benyttet internetbetaling til alle vores klubturneringer, i forbindelse med linksugen, 
klubberne i klubbens månedsafslutninger og øvrige turneringer. Alt i alt er der gået 1627 transaktioner 
gennem systemet med en samlet omsætning på 282.000 kr. 
Vi afviklede i 2016 i alt 7 klubturneringer med et samlet deltagerantal på 504. Derudover afviklede vi 
klubmesterskaberne med i alt 69 deltagere. Det er 72 deltagere i gennemsnit pr. turnering. Det er lidt 
skuffende, og vi forsøger at ændre lidt på turneringsammensætningen i 2017 for at se, om vi kan få tallet i 
vejret.  
Der er selvfølgelig – og heldigvis for det – en del gengangere til vores turneringer. I alt deltog 187 
medlemmer i vores klubturneringer.  
Vi forsøger i turneringsudvalget - Karin Søbæk Hansen, Thomas Pedersen, Roland Pedersen, Poul Erik 
Rasmussen, Thomas Flindt og undertegnede - at planlægge og afvikle turneringer, hvor vi kan få fuldt hus. Og 
det sjovt, når det lykkes. Så vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til vores turneringer i 2017. 
 
Tak for 2016 – og på gensyn. 
Jeppe Dohn 
 
 



Juniorudvalget - Juniorgolf 2016 
 
En væsentlig målsætning for 2016 var at øge antallet af turneringsspillende juniorer. Det lykkedes og skabte 
samtidig større sammenhold og socialt engagement i denne gruppe af juniorerne.  Det er derfor væsentligt at 
fortsætte dette arbejde og vi vil med målrettet indsats motivere flere juniorer til at  melde sig til turneringer i 
2017.  
Det viste sig i løbet af året at mentorordningen med at Golfbuddy fra elitetropper til alle turneringsspillende 
juniorer ikke kom til at fungere optimalt. Det vil i år blive erstattet af temadage med udvalgte elitespillere og 
invitation af disse til at deltage i vore interne turneringer. De bedste juniorer vil desuden skulle spille sammen 
med elitespillere på Greve Golfs 5 hold. 
Med fokus på mere individuel træning på alle niveauer i et fastlagt program (ved Axel Krag assisteret af 
instruktører), faste dage for spil på bane og faste gennemgående interne turneringer for alle juniorer, inkl. 
spillere som endnu ikke har fået banetilladelse, vil være pejlemærker foråret. Målet er at udbrede 
sammenholdet til at favne alle juniorer i Greve Golf. 
En klar linie også på det sociale område med rotationsordninger ved fastlagte spil på bane, og samtidig fokus 
på den enkelte spillers trivsel og udvikling, kan gøre det nemmere at navigere i Greve Golf som junior. 
Med en introduktion af forældre til juniorer ift såvel Greve Golfs juniorpolitik, som planer for juniorarbejde 
og muligheder for at deltage i dette vil vi søge at engagere flere frivillige til specifikke opgaver i forbindelse 
med både interne og eksterne aktiviteter. 
Et nyt indsatsområde for 2017 vil være at etablere en rød tråd i arbejdet med udviklingen fra Grevlinger op 
igennem juniorafdelingen til Eliteafdelingen. Et særligt fokus vil vi have på overgangene imellem 
afdelingerne. Bestyrelsen har givet grønt lys for nedsættelse af et linieudvalg til dette arbejde med deltagelse 
fra alle tre afdelinger. Målet er at favne såvel den meget som den mindre talentfulde, den seriøse såvel som 
den legende og skabe plads til alle i Greve Golf.  
Resulterer i 2016: 
Vi har haft følgende spillere med i turneringer. 
Kredsturnering: 
Marcus Bille 
Sebastian Kelø 
Chrstian Roithner 
Andreas Roithner 
Malte Jeanty Schønnemann   
Mads Galmer kjær 
 
JDT Tour: 
U14 
Jonas vitus Bering Jensen 
Samuel Wandsø 
U16 
Oliver Ring 
Joshua Wandsø 
U19 
Mikkel Kramer    
Frederik Kramer    
Gilbert Holm Christense 
Nicklas Rasmussen 
U22 
Lasse Larsen 
Af resultater fra kredsturneringen og JDT Tour kan nævnes. 
Malte Jeanty Schønnemann   2.plads plads på order of merit   
Mikkel Kramer   2.plads på order of merit 
Frederik Kramer   4.plads plads på order of merit 
 
 
 
På Distrikt 5. Mini supercup hold deltog fra Greve 
Jonas Vitus Bering 



På Distrikt 5. Supercup  hold U19 deltog fra Greve 
Frederik og Mikkel Kramer med en 3.plads på order of merit   
 
Desuden Deltog 3 hold fra Grev i AON holdturneringen 
AON holdturneringen  Greve med flg. Hold 
U22A: Nicklas, Gilbert, Joshua og Christopher – Holdleder: Sarah-Cathrine 
U22B: Mikkel, Frederik, Simon og Marcus – Holdleder: Søren Kramer 
U16C: Sebastian, Samuel, Jonas og Oliver – Holdleder: Sarah-Cathrine/Mads Kelø  
 
Igen i år afholdt Greve Golfklub traditionen tro Sommerferiegolf for skolebørn, det foregik alle 4 gange i juli 
måned, og  endnu en gang viser tilbagemeldinger fra flere deltagere og hjælpere at det havde været en succes, 
så vi fortsætter selvfølgelig med sommerferiegolf og kan altid bruge frivillige hjælpere. 
Igen i år skal der endnu engang lyde en stor tak til alle hjælpere for deres indsats, uden jer lod det sig ikke 
gøre, mange tak for hjælpen. 
 
Claus Lindquist. 
 
 

Årsberetning 2016 fra Begynderudvalget i Greve Golfklub.  

Begynderudvalget har i samarbejde med klubbens mange frivillige, protræner og sekretariat igen i 2016 haft 
stor succes med at give mange nye golfspillere en både sjov og lærerig start i Greve Golfklub. 

I 2016 fortsatte ansatte og frivillige det succesfulde arbejde med at modtage og integrere de nye golfspillere i 
vores stærke fællesskab i Greve Golfklub.  Fællesskabet omfatter både det sociale liv i klubben – og så 
naturligvis den fælles interesse for golfspillet, for at lære, for at lege og for at blive bedre.  

I 2016 bibeholdt begynderudvalget en række aktiviteter, som med succes er opbygget gennem en årrække - 
tilsat et par væsentlige elementer af nyt. 

Den nye satsning i 2016 var afprøvning af 3 måneders gratis prøvemedlemskab kombineret med omlægning af 
introduktionen og indlæringen af selve golfspillet. I den nye introduktion blev en stor gruppe af faddere 
involveret i en leglignende indlæring af golfspillet under kyndig vejledning af Axel Krag.  

Gruppen af faddere har ydet en flot pionerindsats på dette område, hvor der langt de fleste uger igennem hele 
sæsonen har været engagerede frivillige undervisere på anlægget tre gange ugentligt. Den nye form for 
introduktion har givet de nye spillere en oplevelse af tæt, personlig og intensiv introduktion og oplæring i 
spillet. Samtidig har de nye spillere lært en række andre medlemmer og faddere at kende gennem de 
leglignende forløb på anlægget.     

Målsætning for sæsonen 2016 var, at de tre måneders gratis prøvemedlemsskab skulle tiltrække en del flere 
nye potentielle golfspillere end tidligere og efterfølgende skulle et stort antal af nye fortsætte medlemsskabet i 
Greve Golfklub. 

Dette lykkedes til fulde, og der har været langt flere nye prøvemedlemmer, som er startet i Greve Golfklub og 
efterfølgende er rigtig mange nye fortsat som medlemmer hos os. Der startede 108 prøvemedlemmer, heraf 
har 61 allerede meldt sig ind og 18 er fortsat prøvemedlemmer (primo 2017). 

Prøvemedlemmerne deltog i 2016 fortsat i de nye golferes mandagsmatcher (kaninmatcher), som igen har 
fungeret fortræffeligt med stort engagement og hjælp fra ”faddergruppens” medlemmer. Kaninmatcherne er en 
væsentlig og afgørende aktivitet for de nye medlemmer, og der lægges fortsat et stort arbejde i, at de fungerer. 
Målet er at lære spillet under både hyggelig og kompetent vejledning, hvor den enkelte nye føler sig ”set og 
taget af”. Dette lykkes, og der er stor tilfredshed med mandagsmatcherne.  



I lighed med tidligere har der været fokus på at få etik og regler, og den egentlige regelundervisning foregår 
ude på banen i en mere praksisorienteret form. Tilbagemeldingerne er positive og dette arbejde fortsættes 
fremover. 

Der er to turneringer for de nye i løbet af året en forårs- og efterårsturnering, hvor der ligeledes lægges et stort 
arbejde. Det sociale er i højsædet, humøret har været højt under begge turneringer, og nye medlemmer og 
faddere deltager sammen. 

Anette Lindeschou Larsen har gennem en årrække lagt et stort og kompetent arbejde i udvalget. Anette valgte 
at takke af i efteråret 2016 – og der skal lyde en varm tak fra begynderudvalget til Anette for den store indsats 
og kæmpe engagement i udvalgets arbejde.  

Lotte Stoltenberg er efterfølgende indtrådt i udvalget, og vi ser alle frem til et spændende samarbejde med 
Lotte fremover. Velkommen i udvalget. 

Med de mange nye medlemmer i 2016 er der naturligt fokus på at fastholde alle de, som er blevet medlemmer 
i Greve Golfklub, men som fortsat er nye med et højere handicap. 

Begynderudvalget har længe haft fokus på denne gruppe af medlemmer, og har store forventninger til et nyt 
initiativ i 2017 med etablering af en decideret ”Kaninklub” for medlemmer med handicap mellem 54 og 37. 
Ole Jensen fra faddergruppen står som initiativtager til og tovholder for dette utrolig spændende projekt, og 
Ole deltager herigennem i alle begynderudvalgets møder fremover. Velkommen til ”Kaninklubben” – vi 
glæder os alle til at se, følge og understøtte jeres kommende aktiviteter.  

I efteråret 2016 valgte Michael Stoltenberg at overlade formandsposten til Bruno Lundgård Hansen, da 
Michael overtog opgaven som formand i juniorudvalget. Michael fortsætter som medlem af begynderudvalget, 
og det er afgørende godt for begynderarbejdet i klubben, at Michael fortsat står helt centralt i dette arbejde. 
Michael fortsætter sit store arbejde med golfkørekort i weekenderne hen over sommeren, således at disse kan 
fortsætte succesen i årene fremover.  

Begynderudvalget takker alle vore frivilligere faddere for den uvurderlige indsats på mandage, ved 
kaninturneringerne, på Golfkørekortkurserne og under introduktionen og golftræningen tre gange om ugen. 

Dette arbejde danner grundlaget for indsatsen i 2017, hvor der kommer yderligere fokus på det enkelte nye 
medlem, flow og hurtig indlæring af spillet helt ned mod handicap 36, kompetenceudvikling af 
begynderinstruktørerne, information og øget involvering af faddergruppen og endelig brobygning mellem 
vores gode initiativer og klubber i klubben, så de nye medlemmer oplever en helhed igennem vores aktiviteter 
i Greve Golfklub.  

Vi slutter beretningen på samme måde som sidste år for ”Der er stadig plads til nye golfere i Greve Golf, og 
det er aldrig for sent at begynde. Spred gerne dette glade budskab...J ..!!”  

Begynderudvalget 
Bruno Lundgård Hansen 

 
Eliteudvalgets beretning – sæson 2016 
 
Eliteafdelingen kunne i sæsonen 2016 igen mønstre fire hold i Danmarksturneringen, tre herrehold og et 
damehold.  
Henover sæsonen har spillerne fået tilbudt en ugentlig træning, hvor flere af golfspillets facetter blev trænet.  
Sportsligt set blev det en sæson med mange spændende matcher og god golf.  
Førsteholdet hos herrerne, som spiller i 3. division tabte sin første kamp, hvorefter holdet ikke så sig tilbage og 
vandt de resterende 5 forholdsvis sikkert.  
Dette indebar, at holdet skulle spille oprykningskamp mod Team Golfbornholm om retten til i 2017 at kalde 
sig 2. divisionshold.  
Det blev en tæt affære, hvor vi desværre måtte sig os besejret, hvorfor holdet  igen i 2017 spiller i 3. division.  
 



Andet holdet i 4. division endte på 2. pladsen med 3 vundne, 1 uafgjort og 2 tabte. Nivå vandt rækken sikkert 
og sikrede sig oprykningen. Holdet spiller således også i 4. division i 2017. 
  
Tredjeholdet i kvalifikationsrækken endte på en 2. plads med 4 vundne kampe og 2 tabte, hvilket rakte til 2. 
pladsen.  
Eliteudvalget besluttede før sæsonen, at der på 3. holdet skulle deltage 1-2 juniorer med pr. kamp, for stille og 
roligt at introducere de unge talentfulde spillere til seniorgolf, gøre dem bedre golfspillere og forhåbentlig give 
dem mere mod på at udvikle deres golfspil og ligeledes for stille og roligt at starte et generationsskifte. Denne 
beslutning blev implementeret i 2017 og de deltagende juniorer leverede over forventning, hvilket tegner godt 
for fremtiden.   
 
DGU har til 2017 ændret på turneringsstrukturen og indført en 5. division, idet man har konstateret, at det er 
svært at rykke op i divisionerne fra kvalrækken. Alle berettigede vinder af rækken rykkede i den nye 5. 
division, ligesom de bedste 2’ere var berettiget til oprykning. Dette var vi, hvorfor 3. holdet i 2017 spiller i 5. 
division.  
  
Klubbens damehold spillede i Kvalifikationsrækken. Damerne vandt 3 kampe og tabte 2 heraf begge til den 
suveræne puljevinder Ledreborg, som sluttede med maksimumpoints. Dette rakte til en samlet 2. plads.  
Holdet er tilmeldt til kvalifikationsrækken i 2017.  
 
Altså en sæson med 1 førsteplads og 3 andenpladser, hvilket må siges at være godkendt.  
 
Igen i år blev der afholdt en AM/AM turnering, hvor 3 af klubbens medlemmer spillede på hold med en fra 
elitetruppen. Dette arrangement blev fastholdt, idet der blandt deltagerne i 2015 blev givet udtryk for, at man 
ønskede denne turnering, ligesom det er udvalgets intention stadig at få skabt en synergieffekt mellem 
klubbens medlemmer og medlemmerne i elitetruppen, som derved kan blive ”genkendt” og evt. give nogle 
gode råd, når man mødes i klubbens, hvis klubbens medlemmer måtte ønske dette.  
 
I 2016 blev der igen spillet tællende matcher på torsdage. Der har i alt været spillet på 26 torsdage med en 
gennemsnitlig deltagelse på 8,2 spillere eller i alt 215 runder.  
Dette vil vi udvalget bibeholde i 2017.  
  
2016 blev der som året før afholdt en afslutningsturnering, hvor også bestyrelsens medlemmer var inviteret.  
 
Udvalget vil fortsat arbejde med at optimere det sportslige og administrative set-up. Udvalget har derfor med 
bestyrelsens opbakning tilmeldt yderligere et herrehold, som primært skal bestå af klubbens bedste juniorer 
suppleret med 1-2 etablerede elitespillere.  
For dametruppen håber vi, at flere af klubbens damer kan nå et handicapniveau, som er relevant for at komme 
med i truppen og på sigt evt. at kunne tilmelde et damehold mere i danmarksturneringen. 
 
Klubben vil gerne på både herre- og damesiden rykke op i divisionerne for at tiltrække elitespillere udefra, 
dygtiggøre og fastholde vores nuværende spillere samt signalere overfor kommende og nuværende 
juniorspillere, at Greve Golf Klub er en klub, der er værd at satse på med sit golfspil. 
 
Tak til udvalget for nogle gode og konstruktive diskussioner i året til fordel for eliten og hele klubben. 
 
Ligeledes skal der fra udvalget lyde en stor tak til de frivillige, som var med til at optimere vores set-up i 
forhold til hjemmekampene i Danmarksturneringen. 
 
Udvalget og spillerne håber, at vi til den kommende sæson igen kan trække på hjælp hos klubbens frivillige så 
vi kan bibeholde dette set-up og gerne gøre det endnu bedre. 
 
På vegne af Eliteudvalget 
Jesper Carstensen 
Formand for Eliteudvalget 
 
 



De	2	følgende	beretninger	er	ikke	til	forhandling	på	Generalforsamlingen,	men	
fremlægges	til	medlemsorientering	fra	de	to	Klubber	i	Klubben.	

Herreklubbens	beretning	forelå	ikke	ved	dette	materiales	udsendelse.	

	
Dameklubben	i	Greve	Golfklub	Bestyrelsens	beretning	

Generalforsamlingen	6.	november	2016	

 
Storm P. havde en evne til at sige kloge ting på en underfundig måde. 

 
Om statistik har han blandt andet sagt ”statistik er som en gadelygte. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig 
til” 

Derfor vil vi lægge ud med lidt statistik, der kan kaste lidt lys over dameklubben og sæsonen 2016. Vi har i 2016 

været 65 damer, heraf 7 som ikke tidligere har været en del af vores dameklub. 
Medlemmerne har et handicapspænd fra 5,9 til 54. Det 
svarer til et gennemsnitligt handicap på 28,4. 
Damernes alder varierer også. Vi har således et aldersspænd på 41 år, fra den yngste på 36 til den ældste på 77 
år. 
I alt repræsenterer damerne 4006 års erfaring og gennemsnitsalderen er 61,63 år. 
Vores 65 linksgrevinder har i perioden 6. april til 28. september booket i alt 691 tider i golfbox. 

 
Så hvis man skal tegne et meget generelt billede af en Linksgrevinde, så er hun 62 år. Hun har 
handicap 28,4 
Hun har spillet onsdagsgolf 11 gange i løbet af sæsonen 2016. 

 
Hun har efter al sandsynlighed også deltaget i vores månedsafslutninger, for de har haft 
rekordtilslutning i år. Gennemsnitligt har vi haft 40 deltagere pr. månedsafslutning. 
I alt 238 deltagere til vores seks månedsafslutninger. 
Måske har hun endda deltaget i alle seks månedsafslutninger, for det er der faktisk adskillige damer, der har i år. 

 
Lægger vi månedsafslutningerne og de almindelige onsdagstider sammen, så har I altså spillet golf om onsdagen 929 
gange. 
Hertil kan vi vel ret beset godt tillade os at lægge de 18 damer, som deltog i fællesafslutningen, selvom det var på en 
lørdag og så er vi oppe på i alt 947 dametider. 

Til sammenligning var dette tal i 2015 788. 

Procentregning er også godt. 
Vores onsdagstider er steget med 21% fra 570 tider i 2015 til 691 tider i 2016. 
Deltagertallet i månedsafslutningerne er ligeledes steget med 21% fra gennemsnitligt 33 damer i 2015 til 40 
damer i år. 

 
Når man så tager i betragtning, at vi faktisk har været ét medlem færre i år end i 2015, så synes jeg godt, man kan 
konkludere, at I har været forbilledligt aktive for så vidt angår dameklubben. 

 
DMI skriver på deres hjemmeside om sommeren 2016 ”Den korte opsummering af sommeren 2016 er, at den har 
været mere solfattig. Ved en del lejligheder i alle tre sommermåneder var der kraftig regn og skybrud.” 

 
Man fristes til at sige: ”og hva’ så?” 
- vi har alligevel slået alle rekorder i at spille onsdagsdamegolf i dameklubben Linksgrevinderne. 



Men inden vi kom i gang med at spille i år, så afholdt vi for fjerde år i træk Åbent Hus. Det skete søndag, den 20. 
marts, hvor alle klubbens damer var inviteret til at komme og høre om Dameklubbens kommende aktiviteter. 20 
damer mødte op til kaffe og kage. Heraf syv damer, som var helt nye i dameklubregi. Det blev til en hyggelig snak om 
golf og meget andet. 

 
Vi fornemmer at det er en god idé både for nye potentielle medlemmer men også for tidligere medlemmer, som 
synes, det er hyggeligt at mødes igen efter vintersæsonen, så vi gentager Åbent-Hus- arrangementet i den kommende 
sæson. 

 
Ved årets seks månedsafslutninger har der som nævnt gennemsnitligt været tilmeldt 40 damer. Ved to 
månedsafslutninger var der intet mindre end 44 damer tilmeldt. Når man arrangerer noget og lægger en masse tid og 
arbejde i det, så er det en stor glæde at opleve at der støttes op om arrangementerne. Det skal I have tak for. Det gør, 
at det er hele arbejdet værd. 

 
Til månedsafslutningerne forsøger vi at lave et godt mix af holdspilleformer og individuelle spilleformer. 
Og i år har vi faktisk haft præcis tre af hver slags skiftevis og startede med en holdturnering i april. 

 
Det er nemlig nærmest blevet tradition, at vi lægger ud med Texas Scramble. Vi mener denne spilleform tilgodeser 
både nye og gamle Linksgrevinder, da det er en spilleform, hvor alle har en god mulighed for at komme til fadet. 

 
I maj var det så tid til en individuel turnering. Vi spillede grevindernes stableford. En sjov spilleform, hvor man på 
forhånd skulle tænke taktisk, idet man inden start skulle markere henholdsvis tre huller, hvor scoren skulle ganges 
med 1, tre huller, hvor scoren skulle ganges med 2 og endelig tre huller, hvor scoren skulle ganges med 3. Det 
resulterede – for nogens vedkommende – i et rent drømmescenarie hvad angår resultatscoren. Turneringen blev 
vundet i 53 point. 

 
Efter turneringen havde vi besøg af Barbro fra Barbro Shoes, som dels fortalte om sin spændende vej til at lave og 
forhandle sko og dels viste hun sine lækre håndlavede sko frem. 

 
I juni gentog vi spilleformen ”pas på den lyserøde bold”. Denne turneringsform blev introduceret i 2015 og 
gentaget i år. Her blev der også tænkt taktisk og flere hold kom ind med den lyserøde bold i god behold. 

 
I juli var det igen tid til en individuel turnering, norsk stableford, hvor man på hvert hul skulle kaste bolden én 
enkelt gang. 

 
Ved årets næstsidste månedsafslutning i august spillede vi Irish Rumble. Det var en ny spilleform, hvor hvert huls 
score skulle regnes forskelligt. 

 
Ved septembers månedsafslutning havde vi gjort regning uden vært. Vi havde planlagt en flagmatch. Vi indså, at det 
ville blive svært at nå, da denne spilleform ikke så godt kan spilles som gunstart. 

 
Så vi spurgte jer, hvad I kunne tænke jer og det blev snorematch. Ikke en hvilken som helst snorematch, men en 
form, hvor I måtte bruge jeres snor hele ni gange på runden. Det blev til mange point! 

 
Lørdag, den 25. juni afholdt vi PINK CUP, som er en landsdækkende turnering, der har til formål at indsamle penge til 
Støt Brysterne. 68 spillere deltog i turneringen. Mange havde taget imod ideen om at skaffe personlige sponsorere 
og alene denne aktivitet indbragte tæt på 6000 kr. 
Herudover var der en række aktiviteter på banen og samlet kunne vi overføre 23015 kr. til Pink Cup. Vi var så heldige 
at få en plads i landsfinalen, som blev spillet i september i Barløseborg på Fyn. Nina Smed og jeg selv fik som hhv. 
vinder af A- og B-rækken lov at deltage i det fantastiske arrangement, 



der var gennemsyret af kvinder, pink, godt humør, skøn stemning, golf og dejligt vejr. Det var en stor oplevelse. 
 

I uge 29 gennemførte klubben for tredje gang Linksugen. Tirsdag, den 19. juli var der åben dame- 
/herre-/juniordag. Turneringen blev spillet som en individuel turnering med løbende start, så den også tilgodeså 
de spillere, som først kunne deltage efter arbejde. I denne turnering deltog 7 linksgrevinder. 

 
2016 bød igen på en Sverigestur. 
Fredag, den 16. september drog 9 damer afsted til Sverige. Målet var Hjortsby Torp lidt øst for Helsingborg. 
Damerne spillede banerne Allerum og Söderåsen. 
Det var en vellykket tur, hvor vejret endda også viste sig fra sin virkelig pæne side med smuk septembersol og 
damerne hyggede sig med golf, god mad, vin og ikke mindst socialt samvær. 

 
Lørdag, den 8. oktober var det tid til Kønnenes Kamp, - damerne mod herrerne. Desværre må vi på dette punkt – 
som det eneste - notere en nedgang i deltagertallet. Der var nemlig kun 18 damer, der deltog mod 21 damer i 
2015. Damerne kæmpede bravt, men måtte se sig slået af de 34 mænd, som endte med en lidt bedre 
gennemsnitsscore. 

 
Ikke desto mindre var det en hyggelig dag og vejret var nogenlunde med os. Ved samme lejlighed blev også vinderne 
af årets løbende Eclectic-match hyldet. Som noget nyt havde vi i år en eclectic over 18 huller. Der var kun tre 
deltagere i denne turnering, som blev vundet af Lene Kristiansen. 

 
Eclectic over 9 huller blev i B-rækken vundet af Ilse Kahlen. I A-rækken var der pointlighed mellem Lene Hjerrild, Eva 
Sønderup og Thea Kaarslev, så der skulle spilles omspil på hul 18 den 8. oktober. Desværre var Lene forhindret, så 
dysten stod mellem Eva og Thea. Eva løb med sejren, da hun lavede en sikker par på hul 18. Der var 55 damer, som 
havde indleveret scorekort til 9-hullers eclectic. 

 
Den løbende hulspilsturnering havde desværre kun 8 deltagere, men det blev til både tætte, hyggelige og spændende 
kampe i de to grupper. Finalen stod mellem Ilse og Thea, hvor Thea løb med sejren. 

 
I sæsonens løb har vi haft et par sponsorer. I april måned var vi så heldige at få fire gavekort fra Hudplejecentret, som 
blev brugt til præmier. I maj var Barbro Shoes præmiesponsor. Der har løbende været nogle private donationer. Ved 
sæsonens begyndelse indkøbte vi atter et parti logobolde, som bruges til præmier og derudover har vi anvendt 
gavekort til shoppen samt vin til præmier. 

 
I september gjorde vi helt rent bord, idet vi ryddede ud i præmiebeholdningen. Alle gik hjem med en præmie og 
dameklubben starter den nye sæson med rent bord bortset fra en pæn beholdning af logobolde. 

 
2016 var debutår for betalingsmodulet i golfbox. Det har lettet bestyrelsens arbejde i det omfang at vi ikke længere 
skal tage imod kontanter til månedsafslutningerne. Det koster et mindre gebyr for dameklubben, men vi er enige om, 
at det er pengene værd. 

 
Formiddagsdamerne havde også en form for debut i år. Det var nemlig i 2016 første sæson, hvor de ikke trak lod 
om boldene om formiddagen. Dette tiltag blev indført som et direkte resultat af dameklubbens succes, idet der 
efterhånden er 24-30 damer, der spiller hver onsdag formiddag. 
Antallet af damer gør det vanskeligt at tilgodese alles ønsker og interesser for så vidt angår spilletid, antal huller 
osv. Derfor har formiddagsdamerne i år booket sig på tider i golfbox og spillet på de respektive tider. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at dette har fungeret fint. Formiddagsdamerne har taget godt imod denne 
ændring og der er fortsat fokus på at inkludere nye damer i fællesskabet i dameklubben. 



På kommunikation- og infoområdet har vi udgivet seks nyhedsbreve, hvori vi løbende informerer om stort og småt 
både i dameklubben men også i klubben generelt. Alle nyhedsbreve bliver uploaded på hjemmesiden 
www.linksgrevinderne.dk, som har fået en renæssance i år. Siden er nemlig løbende blevet opdateret først og 
fremmest med resultaterne af eclectic hver uge men også med referater fra bestyrelsesmøder og anden relevant 
information. 

 
Ligeledes har vi indført en infomappe, som ligger i dameomklædningen. Her har vi også sat nyhedsbreve 
ind og i vid udstrækning også eclectic-oversigterne. 

 
Endelig har vi fortsat med vores facebook-side, hvor alle dameklubmedlemmer kan blive medlem. Meningen med 
dameklubbens side er, at medlemmerne frit kan kommunikere og nemt kan komme i kontakt med hinanden og 
måske lave aftaler om at spille eller måske sælge noget udstyr eller noget helt andet. Nogle damer lægger billeder ud 
fra deres runder, hvilket er rigtig hyggeligt. 

 
På det rent administrative plan, har vi i bestyrelsen i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor både 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter typisk deltager. 

 
Anne Risum Kamp blev valgt ind i bestyrelsen i november 2013. I første omgang var det på en suppleantpost, men 
Anne trådte i foråret 2014 ind som almindeligt medlem, da Susan trådte ud for en pause. Sidste år valgte Anne at 
trappe ned og ønskede således kun en suppleantpost. Anne har en dejlig evne til at se tingene i det rette perspektiv. 
Vi takker Anne for et konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Anne ønsker i år ikke genvalg. 

 
Lise-Lotte har siddet i bestyrelsen i én valgperiode. Det seneste år på kassererposten. Lise-Lotte tænker i kasser – på 
den gode måde - og har med hård hånd styret de knap 20000 kr, som vi hvert år får ind på kontingenter samt de 
penge, der hver måned kommer ind for deltagerbetalingen ved månedsafslutningerne. Lise-Lotte ønsker ikke genvalg. 
Tak til Lise-Lotte for et udbytterigt samarbejde i bestyrelsen. 

 
For mit eget vedkommende, så blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 2009. Jeg var næstformand fra starten af sæsonen 
2010, indtil den daværende formand i foråret 2012 ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og jeg så overtog 
formandsposten. Jeg har siddet i bestyrelsen i syv sæsoner heraf fem sæsoner som formand. Mit fokus har især været 
på det kommunikative. Jeg har således bla. redigeret hjemmesiden og belemret jer med spandevis af informationer. 

 
Det har været syv spændende år, hvor de siddende bestyrelser har bygget dameklubben op fra 27 medlemmer i 
2010 til i dag at være 65 medlemmer. Antallet af dametider i golfbox er langt mere end fordoblet i samme periode. 
Så ikke alene er vi blevet flere medlemmer, men lysten til at spille golf er tilsyneladende også steget, hvis man måler 
ud fra hyppigheden af damernes spil. Især antallet af damer, der spiller om eftermiddagen har udviklet sig positivt. 
Når man læser de gamle referater, så kan man gentagne gange se, at der efterlyses damer til at spille om 
eftermiddagen. Jeg mindes mangt en onsdag, hvor der kun har været 3-4 damer om eftermiddagen. Nogle gange var 
der simpelthen slet ingen, der spillede om eftermiddagen. Det har heldigvis ændret sig i takt med bredden i 
medlemssammensætningen. 

 
At dømme på længden af mine beretninger, så tror jeg, det er på tide, jeg stopper, for mine beretninger bliver 
længere og længere for hvert år. 

 
Jeg vil dog afslutningsvis citere en amerikansk skuespiller, der engang udtalte at ”Golf er godt for sjælen. Du 
bliver så gal på dig selv, at du glemmer at hade dine fjender”. 

 
Golf er jo netop en sport, hvor man hovedsageligt spiller mod sig selv, men når det er sagt, så er der også en stor 
grad at fællesskabsfølelse og klubånd i golfsporten. Det er præcis her dameklubben har sin berettigelse. 
Fællesskabsfølelsen og det sociale er netop klubberne-i-klubbens fornemmeste 



opgave. Vi skal sørge for det sociale blandt medlemmerne og her må vi alle 65 godt klappe os lidt på 
skuldrene, for denne opgave har vi i høj grad lykkedes med de seneste år. Jeg tror og håber, at alle føler 
sig velkommen og kan finde nogen at spille med. For lysten til at spille og til at være sammen med andre 
damer i klubben er afgørende. Det at netværke er vigtigt både på det faglige plan, men også noget så 
almindeligt som at udveksle madopskrifter eller historier om børn og børnebørn. Det er det vi kan bruge 
hinanden til i dameklubben Linksgrevinderne. 

 
Det er fantastisk livsbekræftende og befriende, at dameklubben kan samle en skøn gruppe af vidt 
forskellige kvinder med intet mindre end 4006 års livserfaring til samvær og golf. 

 
 
 

Inge Larsen 
Formand for dameklubben i Greve 
Golfklub 27.10.2016 

 
 

Seniorklubben i Greve Golfklub. 
 

Årsberetning 2016. 
2016 adskilte sig ikke meget fra 2015 som et godt år for medlemmerne i Seniorklubben, med stor 
opbakning og deltagelse i de af klubben arrangerede aktiviteter. Klubdagene ( mandag formiddag ) 
har gennem året været velbesøgte med op til 60 fremmødte. Hvilket jo betyder inddragelse af nogle 
huller på for 9, da ikke alle kunne starte på bag 9 samtidig, hvilket jo er et must, at alle starter ud på 
samme tid, så der bliver fælles tid til det sociale, som jo er en del af klubbens formålsparagraf. 
Medlemstallet i Seniorklubben har i 2016 været konstant med lidt over 100, med den naturlige 
afgang og den glædelige tilgang af nye medlemmer var medlemstallet ved årsskiftet 109. 
I 2015 var der ikke stor tilslutning til SIMgolf i starten af året, men på opfordring, blev der 
arrangeret en tur i januar 2016, som nær var blevet aflyst på grund af forrygende snevejr. Der var 
tilslutning til endnu en tur i november hvor 21 deltog. SIMgolf vil fremover blive arrangeret efter 
opfordring fra medlemmerne. 
Flere af medlemmerne tager individuelt sydpå i vintermånederne og nyder at spille golf under 
varmere himmelstrøg. Igen i år var der arrangeret en tur til Portugal af Mogens Gervig, han blev 
desværre syg og kunne ikke deltage, så Flemming Jensen og Tonny Jørgensen overtog stafetten. 
Året startede med en tur til Grøndalscentret til en omgang  
 

SIMgolf den 14. januar. 
Torsdag den 14-01 havde vi bestilt plads I Grøndalscentret til en omgang SIMgolf. Det skulle vise 
sig at være den værste dag i januar med snefald. Da vi skulle starte kl. 09.00, havde vi udover 
myldretidstrafikken nu også sneen at slås med. Det tog mig 2 timer og 20 minutter at køre fra 
Mosede til Bellahøj ( flere andre havde samme problemer ). Hvis jeg på en almindelig dag skulle en 
tur til Jylland, havde jeg passeret Fyn på samme tid. Nå men alle kom frem med op til en times 
forsinkelse og gik i gang med at SIMgolfe. Kun en enkelt 4 bold nåede kun 16 huller, alle øvrige 
hold nåede de 18 huller inden kl. 13.00, hvor de næste hold stod klar. 
Vi spillede Entrado Golf Cource der er beliggende i St. George, Utah, USA. Banen er ret 
spændende med meget vand på forni og klipper af lava på bagni, samt meget smalle og skrånende 
fairways og lange huller. Til vore damers fortrydelse skulle alle spille fra gul tee ( forglemmelse fra 



Keld , SIMgolf ). Kære rare og søde damer så kan I se, hvad vi er udsat for. Nå men alle scorede 
pænt og vinderne blev Lars og Poul Erik med hver 32 point. Poul Erik var i den 4 firbold der kun 
nåede 16 huller mod Lars 18. Så Poul Erik blev dagens vinder med ret til at holde en lille tale. Efter 
den gode og rigtigt pæne frokost holdt de enkelte bokses formænd en lille tale til medspillerne og 
uddelte de obligatoriske bolde. Lars sluttede med en tak for i dag og på gensyn ? 

 
 
 

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl. 13.00 i klubhuset. 
Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 41 fremmødte Seniorer og 
udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.  
1. Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre 
forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden. 

2. Bestyrelsens beretning. Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for, 
den blev læst op. Formanden oplyste at Greve Golfklub nu er med i Selandiagolf, hvor man har 
mulighed for at spille på ekstra 6 baner ( dog ikke lørdag og søndag formiddage ) for et årligt 
kontingent på kr. 975,-. Tilmelding og betaling i Sekretariatet. 
 
Resultatet af medlemsundersøgelsen ønskede bestyrelsen behandlet under pkt. 2. Som lovet blev 
der trukket lod blandt de 26 indleverede skemaer. Udtrukket blev Lene og Mogens samt Mogens 
Præstegaard, hvorefter der står en flaske vin og venter på dem. 
 
JG var blevet tildelt gennemgangen af turneringer, og TL gav derefter ordet til JG. 
Klubdagen. Der er fuld tilfredshed med lodtrækningen som et must for det sociale aspekt. Enkelte 
ønskede at spille 18 huller 1 gang om måneden. Bestyrelsens konklusion er, at der fortsættes med 
en 9 hullers gunstart på bagni på klubdagen ( mandag ). Skal der spilles 18 huller med gunstart vil 
det betyde uacceptabel lukning af banen. Det er dog muligt for de, der ønsker at spille 18 huller, at 
de booker inden eller kontakter sekretariatet for at få en starttid. Det er ikke tilladt bare at gå ud 
uden sekretariatets accept. 
Vedr. 18 hullers turneringer arrangerer Seniorklubben en i hver af månederne fra april til oktober 
incl. Forårsturnering i april, tur til Møn 2 dage i maj, sommerturnering i juni, åben turnering i juli – 
Links ugen, tur til fremmed bane i august, efterårsturnering i september samt tur til Sverige i 2 
dage i oktober. Der er enkelte der foreslår, den ene af de hjemlige turneringer erstattes med en 
ekstra tur til fremmed bane. Bestyrelsens konklusion er at nuværende aktivitetsplan beholdes, da 
der nu er mulighed for at spille på 6 andre baner for en rimelig betaling. 
Der har været flere bemærkninger om for høj en pris for deltagelse i disse turneringer, hvilket kan 
skyldes den faldende tilslutning. Bestyrelsen har taget det til efterretning -se Lars Hartig ( LH ) 
senere i referatet. Bemærk at alle arrangementer udenfor Greve er pakkeløsninger, som 
bestyrelsen forhandler om med den pågældende klub. 
På alle klubdage, excl. de dage der spilles hulspil, gives point til de 6 bedste damer og herrer ( 6-5-
4-3-2-1 ). Årets vinder med højeste point antal kåres i forbindelse med julefrokosten. Så flittigt 
fremmøde giver bedre mulighed for at score point. Samme point gives på 18 hullers turneringerne 
dog med undtagelse af turneringen i Sverige. Ingen kommentarer, så bestyrelsen konkluderer, der 
er tilfredshed med arrangementet som herefter fortsætter uændret i april til og med oktober. 
Vort interne seniormesterskab i august – september gav kun anledning til en enkelt negativ 



bemærkning. Bestyrelsen konklusion : Uændret afvikling. 
Natgolf. OK tilslutning – Uændret afvikling.. 
SIMgolf. Delte meninger. Bestyrelsen arrangerer ad hoc. efter ønske. 
Hulspilsturneringen arrangeret af Birthe og Jeppe Dohn. Ingen bemærkninger – Uændret afvikling. 
Diverse spilformer på klubdagen. Ingen bemærkninger – Uændret afvikling. 
 
Bestyrelsens konklusion : De eksisterende turneringer og klubdagene som nævnt i Aktivitetsplanen 
fortsættes uændret. 
Herefter gav TL ordet til Stig Person ( SP ) der havde gennemgået de sociale aspekter. Der havde 
været ønsker om udnyttelse af 1. salen til foredrag og andre aktiviteter f.eks. Bridge. SP 
pointerede at undervisning / foredrag med golfmæssigt indhold fortrinsvis hører under Greve 
Golfklub. Interesserede i andre aktiviteter, f.eks. bridge kan starte dette – kontakt os, bestyrelsen 
hjælper gerne med udsendelse af materiale. 
Som første arrangement holder Wagn Langebek foredrag mandag den 21. marts kl. 13.00 om sin 
tid som jagerpilot i det danske luftvåben. 
LH fik derefter ordet vedr. de kulinariske arrangementer. Der er aftalt en forsøgsordning i marts, 
hvor der ved tilmelding om morgenen kan bestilles 1 eller 2 stk. smørrebrød, til henholdsvis kr. 
25,- og kr. 40,-. Betaling sker ved udleveringen i restauranten. Vedr. prisen for de interne 
turneringer har bestyrelsen besluttet, det koster kr. 150,- for morgenbord incl. lidt ”doping” samt 
buffet excl. drikkevarer efter spillet. 
 
TB spurgte om der var kommentarer til Beretningen. Da det ikke var tilfældet var Beretningen 
enstemmigt vedtaget. 
 
3.  Klubbens reviderede regnskab fremlægges t i l  godkendelse. LH forelagde regnskabet 
med revisors påtegning. Ingen havde spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet er godkendt. 
 
4.  Indkomne forslag. Ingen forslag. 
 
5.  Valg af bestyrelse. 
Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus. 
Valg af næstformand. SP villig til genvalg - ingen modkandidat – SP valgt med applaus. 
Valg af kasserer. LH villig til genvalg - ingen modkandidat – LH valgt med applaus. 
Valg af sekretær. JG villig til genvalg - ingen modkandidat – JG valgt med applaus. 
 
6.  Valg af revisor.  Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg - ingen modkandidat – PER valgt 
med applaus. 
 
7.  Fastlæggelse af kontingent.  Kontingentet forslået uændret kr. 300,-. Ingen kommentarer 
så kontingentet for 2016 på kr. 300,- er vedtaget. Skal fremover indbetales på Seniorklubbens 
konto  
2343-0727 449 302 inden 1. april.  
 
8.  Eventuelt.  Jette Dal Schmidt takkede bestyrelsen for veludført arbejde. 
Der var også en tak til bestyrelsen bl.a. for at de altid var repræsenteret på klubdagene, uanset om 



de  spiller eller ej. 
 
Mødet sluttede i god ro og orden med tak fra dirigenten. som gav ordet til formanden for en 
afsluttende bemærkning. 
 
Formanden takkede TL for en godt ledet Generalforsamling, takkede de fremmødte og ønskede 
alle på gensyn. 
 
Frede Kruse-Christiansen                         Torben Lindholm                         Jørgen Gotfredsen 
          Formand                                                 Dirigent                                        Referent 

 
Seniorernes Forårsturnering den 21-04-2016. 

Så er vores Forårsturnering vel overstået for alle de 50 deltagere. Vejret startede med blå himmel og 
strålende solskin, men med en bidende kold vind, som heldigvis tog lidt af, da skyerne trak op. 
Vi startede ud kl. 08.30 og var berammet til at være i hus inden 13.30. Det var vi så alle. 
Scorekortene blev afleveret og Jeppe havde påtaget sig arbejdet med at få dem registreret. Stor tak 
til Jeppe for dette store arbejde.Vi havde aftalt med køkkenet, vi kunne begynde at tage for os af de 
veltillavede retter kl. 13.30. Maden var også klar, hvor Stig prøvede at få fordelt bordene, så vi ikke 
skulle stå på ryggen af hinanden. Desværre var der nogle meget sultne spillere, der kunne ikke vente 
til de blev deres tur, så det endte i hat og briller. Men det lykkedes da for alle at få noget på 
tallerkenen. Jeppe var nu færdig med registreringen og kunne nu med forsinkelse indtage en 
forsinket frokost. Det var nu tid til at offentliggøre resultaterne af dagens anstrengelser. 
Vinder hos damerne med hele 41 point var Birthe Dohn, med 38 point kom Jytte Langebek ind på 
en andenplads, og på trediepladsen med 33 point kom Aase Erringsø. De 3 damer fik stor applaus 
og fik udleveret de flotte præmier bestående af div. Gavekort til Shoppen, til Aksel samt til 
Superbrugsen. 
Vinder hos herrerne med 36 point var Finn Jensen, ligeledes med 36 point kom Erik Ravn, men da 
Finn var bedst på de sidste 9 huller måtte Erik tage til takke med andenpladsen. På trediepladsen 
med 34 point kom Erik Rømer i mål. Da der var overvægt af mandlige deltagere ( ikke at herrerne 
var overvægtige ) havde turneringsudvalget valgt at give ev fjerdepræmie til Torben Lindholm der 
kom i mål med 33 point. Også stor applaus til vinderne i herrerækken som fik analoge præmier som 
hos damerne. 
Den endelige vinder af turneringen med ret til at få sit navn på forårskøllen blev Birthe Dohn. 
Der var sædvanen tro indlagt et par konkurrencer undervejs :Længste drive på hul 1 : vinderne blev 
Birthe Dohn og Henning Markussen. Tættest på flaget på hul 14 med 2,55 m blev Edel Bøgehus hos 
damerne og Flemming Jensen med 3,79 m hos herrerne. Bolde og vin til vinderne. 
Der var denne gang indlagt en præmie for at komme i hul på 3 slag på hul 17. Det lykkedes ikke 
denne gang for nogen af spillerne. 
Som afslutning blev der uddelt klappepræmier, inden Lars takkede deltagerne og samtidig efterlyste 
et nyt værtspar til 2017. 
Konklusion : et vellykket arrangement  stor tak til alle deltagerne og personalet i køkkenet. 
 

Tur til Møn den 8. og 9. maj. 
Solen skinnede og der var kun en svag brise, da vi ankom til Møn søndag formiddag. 
Glæden var stor blandt de 18 deltagere, da det er flere år siden vejret har været med os 
til denne årlige tilbagevendende begivenhed. Måske vejret fra tidligere år var årsagen til,  
at der ikke var flere tilmeldinger til dette hyggelige arrangement. 



Efter indtagelse af brunch i Præstekildes restaurant var vi klar til løbende start fra 1.tee   
kl. 11.30. 
 
Efter spillet blev der hygget på terrassen med kolde drikke. Vi tjekkede derefter ind på Præstekilde 
hotel og Kl. 19.30 mødtes alle i restauranten til en lækker menu bestående af græskarsuppe med 
creme fraiche og brød, langtidsstegt kalvekød med rødvinssauce og div. lækkert tilbehør.  Nu var 
det tid til at uddele præmier og hylde dem, som havde lavet de bedste scores. 
 
Vindere af turneringen søndag den 8. Maj 2016 blev: 
Herrer    Damer 
Nr. 1  Jan Fosse 33 p   Nr. 1 Aase Erringsø Larsen 32 p 
Nr. 2 Erik Rømer  28 p      Nr. 2 Jette Dal Schmidt 24 p 
Nr. 3 Mogens Kristiansen 24 p    Nr. 3 Edith Kruse-Christiansen 23 p 
Længste Drive  hul 1:  Erik Rømer      Længste drive hul 1: Annelise B. Sørens  
Tættest ”koppen” på hul 8:  Erik Rømer   Tættest ”koppen” på hul 8: Lene Kristiansen 
Efterhånden meldte trætheden sig hos de fleste og man trak sig tilbage til de ”nye” værelser med 
udsigt til flere af banens huller og med mulighed for at nyde aftenfreden på den tilhørende terrasse. 
 
Mandag morgen stod vi op til endnu en dag med solskin og frisk vind . Efter indtagelse 
af en lækker morgenbuffet og afregning forlod vi Præstekilde Hotel og tjekkede ind på Møn 
golfcenter, hvor vi blev forsynet med en lækker banesandwich, en flaske Møn vand og en 
boldpolet til driving range. 6 ”nye” grevespillere var kommet til og 4 spillere fra søndag  
”stod af” og kørte hjem. 
Kl.  09.00 var alle klar til gunstart på hullerne 3 - 4 – 7 og dobbeltstart på hul 1.  
Første start på hul 1 havde en sjov oplevelse med en seniorspiller fra Møn, som sammen med 
3 spillere mere kom og ville slå ud på hullet før os. Vi gjorde opmærksom på,  at vi havde booket 
og spillede turnering og han oplyste, at det gjorde han også. En kvik bemærkning om at så havde 
han nok spillet for langsomt,  når han først var fremme på tidspunktet for vores tee ud tid, 
bevirkede, at han blev så fornærmet, at han ikke ville spille mere og gik hjem. D.v.s. han var startet 
ved hul 13, så der var et stykke vej at gå, men vi blev enige om, at så var der tid til at blive kølet af 
inden han satte sig bag rattet. Vi tilbød de tilbageblevne spillere, at de kunne slå ud før os og vi 
morede os lidt over episoden, da hans medspillere fortalte at han let og tit blev fornærmet. Det var 
ikke første gang han gik hjem midt i en turnering. 
Efter runden blev der serveret en buffet i klubhuset bestående af: Sild med halve æg, lakserøget sild 
på æggestand, croissant med kyllingesalat, lun leverpostej med champignon og bacon, mørbrad bøf 
med løg og ost.  Da alle var mætte kunne vi uddele  præmierne for dagens  turnering.  
 
Vindere af  turneringen mandag den 9. Maj 2016 blev: 
Herrer    Damer 
Nr.1  Willy Olesen 32 p    Nr. 1 Aase Erringsøe Larsen 36 p  
Nr. 2  Erik Rømer 27 p    Nr. 2 Edel B. Rasmussen 30 p 
Nr. 3  Frede Kruse-Christiansen 25 p  Nr. 3 Lene Kristiansen 27 p 
Længste drive  hul 1: Erik Rømer   Længste drive hul 1: Lis Bjerg 
Tættest på ”koppen”  hul 8 Hugo Larsen  Tættest på ”koppen” hul 8: Grethe Mainz 
Et par dejlige dage var slut, deltagerne var glade og opfordrede til, at vi  i 2017 skulle gentage 
arrangementet. 
 
 



 
 
 

Seniorernes Sommerfest den 9. juni 2016. 
Så blev Superbrugsen Seniorturnering vel overstået takket være Aase og Hugo, der bl.a. havde 
sørget for det fineste sommervejr. 49 seniorer havde valgt at deltage, så det må siges at være et 
rigtigt godt fremmøde. Som vanligt startede dagen med fælles morgenbord inden der blev teet ud kl. 
08.30. Dagens gode vejr havde en god indflydelse på spillet, da ingen kom i mål med en score på 
under end 24 point. Alle var i mål så frokosten kunne starte som planlagt kl. 13.30.  Efter Jeppe 
havde noteret alle scorekortene ( stor tak til Jeppe for det ) kunne vinderne udråbes og Jeppe kunne 
få sin forsinkede frokost. 
Herefter tog Aase over og på tur kaldte vinderne frem til de mange flotte gaver, der stod flot 
opmarcheret på gavebordet. Der var præmier til de første 5 damer og 5 herrer. 
Damerne først : 5. pladsen med 36 point Lis Bjerg, 4. pladsen med 38 point Ann-Britt Jensen, 3. 
pladsen med 39 point Anne Truelsen, 2. pladsen med 41 point Birthe Dohn og 1. pladsen med 42 
point Jytte Langebek. 
Herrerne : 5. pladsen med 36 point Ole Jensen, 4. pladsen med 38 point Vagn Skovholm Hansen, 3. 
pladsen med 38 point Frank Thomsen, 2.pladsen med 39 point Erik Rømer og 1. pladsen med 40 
point Gert Frederik. 
Den samlede vinder af turneringen blev Jytte Langebek med ret til at få sit navn på 
turneringskøllen. 
Stort tillykke med applaus til alle 10 vindere begavet med de flotte præmier arrangeret af Aase og 
Hugo. 
 
Som vanligt var der arrangeret div. konkurrencer undervejs i spillet : 
Længste drive på hul 4 : Birthe Dohn og Frede Kruse-Christiansen. 
Længste drive på hul 13 : Ann-Britt Jensen og Jeppe Dohn. 
Tættest på flaget på hul 8 : Jytte Langebek med 8,87 m og Stig Person med 10,56 m. 
Tættest på flaget i 2 slag på hul 17 : Edith Kruse-Christiansen med 5,13 m og Erik Rømer med 0,32 
m. 
Ligeledes flotte præmier og stor applaus til de dygtige vindere. 
Som vanligt havde Aase og Hugo skaffet flotte klappepræmier, der blev trukket blandt ikke 
vinderne. 
Alt sluttede i god ro og orden med stor tak til Aase og Hugo for et rigtigt godt og veludført 
arrangement. Genvalg i 2017. 
 
 
 

Greve Linksuge med Seniorgolf mandag den 18. juli 2016. 
Mandag den 18. juli var en stor dag for Seniorklubben, der stod for arrangementet af en åben 
Seniorturnering i forbindelse med Linksugen. Der er altid spænding om, hvor mange der tilmelder 
sig. Men jeg skal lige love for at successen var hjemme. Der var sat en limit ved 88 deltagere, men 
affødt af pres lige inden blev limit øget til 92, hvoraf 35 var gæster fra andre klubber, som blev det 
endelige antal tilmeldte. Dette gav 23 hold af 4 spillere, så der var dobbelt start på 5 af hullerne. 
Desværre indløb der et par afbud, så der var 2 tre bolde. Da der var taget hensyn til ønsker om 
sammenspil, kunne vi ikke påvirke hullernes samlede hcp, hvilket betød at nogle havde mange 
ekstra slag og andre få ekstra slag, som betød at de hurtigere kunne afslutte hullet. Selvom der var 



mange hold med divergerende hcp i aktion holdt alle et fornuftigt flow, så det gik uden gniderier. 
Stor tak for det, så alle var i mål efter 4 timer og 45 minutter. 
Efter nogen snak over lidt drikkelse gik vi til bords, der var dækket i bedste senior stil med 
hulnumre på pladserne, så man kunne indtage den meget delikate buffet med holdspillerne. 
Stemningen var som vanligt god blandt seniorerne og der var store roser til køkkenet for den lækre 
buffet, kaffen og den hjemmebagte kage. 
Nu var turen så kommet til at udråbe vinderne, hvilket Lars Hartig og Stig Person stod for, med stor 
tak til de, der havde indlæst alle scorekortene. 
Der blev startet med damerne, der havde spillet i en række : 
Vinder med 40 point Lis Askegaard Thorn fra Hedeland, nummer 2 med 38 point blev Henny G. 
Helmer fra Hedeland og på 3. pladsen med 37 point kom Annie Schnoor fra Brøndby i mål. 
 
Herrerne var delt i en A række med hcp op til 20,8 og en B række med efterfølgende hcp. 
B rækken blev med 41 point vundet af Flemming Als fra Greve, nummer 2 med 39 point blev Frank 
Rasmussen fra Greve og på 3. pladsen med 38 point kom Flemming Jensen fra Greve i mål. 
A rækken blev med hele 44 point vundet af Jørgen Wittrog fra Greve, nummer 2 med 41 point blev 
Kim Schou fra Greve og på 3. pladsen med 37 point kom Erik Helmer fra Hedeland. 
Hos herrerne tog Greve spillerne sig godt for af de uddelte præmier, medens det hos damerne var 
gæsterne, der ”løb” med præmierne. 
Længste drive på hul 2 blev vundet af Tina Tingleff og Jeppe Dohn begge fra Greve , som hver fik 
overrakt en flaske magnum vin. 
Tættest på flag på hul 14 blev vundet af Annette Linstow med 842 cm og Flemming Jensen med 
166 cm begge fra Greve, de fik ligeledes hver overrakt en flaske magnum vin. 
Synoptik havde doneret et gavekort på kr. 1.000,- til den bedste spiller, så Jørgen Wittrog måtte 
endnu en gang på podiet. Til orientering kan det oplyses, at Jørgen scorede 4 point på et hul, 3 point 
på 7 huller, 2 point på 9 huller og 1 point på et enkelt hul. Her er vist noget at leve op til. Jørgens 
hcp var inden start 18,4, så der var kun adgang til 20 hcp slag. 
Derefter var der blandt ikke vinderne lodtrækning om et gavekort fra Greve Golf. Her tilsmilede 
heldet vor alderspræsident Hugo Larsen, der med glæde tog i mod præmien på kr. 500,-. 
Stort tillykke og applaus til alle vinderne. 
Som afslutning tog Frede Kruse-Christiansen ordet med stor tak til alle deltagerne, til receptionen, 
til køkkenet samt til alle øvrige der har gjort et godt stykke arbejde for at få dagens match til at 
lykkes. Slutteligt med et tak for i dag, kom godt hjem og på gensyn. 
 

Tur til Vallø Golfbane den 4. august 2016. 
29 seniorer havde tilmeldt sig turen til Vallø. Da vi kun kunne få gunstart på 4 huller ( hul 1 – 18 – 
17 og 16 ) var der 2 starter på alle 4 huller. Vi var fordelt med 5 fire bolde og 3 trebolde. Så det var 
til at forudse, der kunne blive trængsel. Vallø golfbane er noget forskellig fra vor hjemmebane med 
mange out of bounce, en del vand i form af både åer og søer samt en meget høj og nærmest 
utilgængelig rouf. Selvom fairway flere steder er ret bred, var de fleste i rouffen, hvilket betød 
urimeligt lange ledetider, så de efterfølgende i flere tilfælde bed de forangående i haserne. Det 
afstedkom desværre nogle mere eller mindre ubehagelige bemærkninger, som vi ikke er vant til at 
høre i seniorklubben. Nå men vejret var godt og alle var i hus inden kl. 15.00. Så over en kold øl 
faldt gemytterne til ro. Vi må derfor konstatere, at næste gang, vi skal på fremmed bane, skal vi 
have gunstart med kun et hold pr. hul. Hvis vi igen kommer til en bane, hvor det kan svært at finde 
bolden efter slaget. Kan vi så ikke blive enige om, at der kun ledes i nogle få minutter. Synderen får 
derefter lov til at droppe en bold, hvor nedslaget blev konstateret, med 1 straffeslag, så der ikke 
spildes unødig tid på at lede og evt. skulle gå tilbage til udslagsstedet. 



Kl.15.00 gik vi til bords til en krebinet af overstørrelse med kartofler, gulerødder og porrer samt 
brun sovs, så der var vist ingen, der skulle have mere at spise senere på dagen. 
Scorekortene var nu talt op med følgende resultat : 
Hos de 7 tilmeldte damer kom Grethe Mainz ind på 1. pladsen med 22 point, efterfølgende kom 
Edith og Jytte Langebek ind med 20 point. Vin og bolde til vinderne. 
Hos de 22 tilmeldte herrer kom Finn Jensen ind på 1. pladsen med 30 point. Skarpt forfulgt af Frede 
med 28 og Stig med 27., så der var ingen der skulle nedskrives i dag. Ligeledes vin og bolde til 
vinderne. 
Tættest på flag på hul 8 gik til Henning Markussen med 9 m. Ingen damer kom på green i udslaget. 
Længste drive på hul 10 gik til Aase Erringsø og Finn Jensen. 2 flasker vin til hver af de 3 vindere. 
Som vanligt applaus til vinderne. Som ekstra præmie til højest scorende var der en glasskål som 
Finn Jensen fik overrakt. Håber der var plads i bilen til alle Finns præmier. 
Herefter sagde Frede tak for i dag, kom godt hjem og på gensyn mandag. 
 
 
 

Seniorernes Efterårsturnering den 15. september 2016. 
Gårsdagens Efterårsturnering - tilrettelagt af Marianne og Benny Flindt - blev en rigtig flot 
golfturnering og klubdag. 47 deltagere havde meldt sig, men desværre måtte 2 melde fra, så          
45 turneringsdeltagere mødtes til et flot morgenbord, 18 hullers slagspil med hcp. og en flot 
frokostafslutning efter godt 5 timers "kamp" om slagene. 
Med vanlig standard leverede Restauranten en flot og lækker frokostbuffet, der afsluttedes med  
Præmieoverrækkelse ved Lars Hartig og Benny Flindt: 
A rækken. 
1: Erik Rømer 68 slag, 2: Birthe Dohn 70 slag og 3: Poul Erik Rasmussen 72 slag.  
B. rækken. 
1: Lajla Rindum 70 slag, 2: Jørn Rindum 73 slag og 3: Flemming Jensen 73 slag. 
Vandrekøllen: Dagens bedste resultat: Erik Rømers runde i 68 slag. 
Længste drive på hul 6: Damer Aase Erringsø Larsen og Herrer Erik Rømer. 
Tættest på hullet på hul 3: Jens Kjærgaard Larsen 7,09 meter. 
Tak for en god dag. 

Natgolf fredag den 23. september 2016. 
Måtte desværre aflyses. 
 

Tur til Araslöv, Sverige den 4. og 5. oktober. 
Igen i år havde Flemming Jensen og   Erik Rasmussen arrangeret en 2 dages tur for 23 seniorer til 
Araslöv Golfklub, der er beliggende lidt nord for Kristiansstad, Sverige godt 1 times kørsel fra Kbh. 
Der var sørget for transport af golfudstyret, som kunne afleveres mandag til Poul Erik, der stod for 
transporten til Araslöv. Det betød jo bedre plads i de kørendes biler, så flere kunne slå sig sammen. 
Vel ankommet blev grejet afleveret til de retmæssige ejere. Da alle var klar uddelte Flemming 
Jensen scorekort til dagens omgang. Araslöv Golf har 2 18 hullersbaner som vi blev fordelt på. 
Vejret var i år betydeligt bedre end sidste år, hvor der blæste ” en halv pelikan ”, så man dårligt 
kunne stå fast under putningen og langt mindre vide, hvor vinden styrede bolden hen under under 
udslaget. Vi var først i mål alle mand kl. 17.00. Her var der så tid til en lille slurk væske efter eget 
ønske. Nøglerne til nattens overnatning blev uddelt, og alle kørte til hytterne der ligger i udkanten af 
sydbanen. Her kunne der slappes lidt af, inden vi skulle mødes i fælleshuset til et glas vin og lidt 
snack. Herfra blev vi kørt i minibusser til restauranten der ligger ved golfbanens reception. Her fik 
vi serveret en udmærket middag med tilhørende vin eller øl. Stemningen var som vanligt god med 



lidt fællessang når seniorerne mødes. Da det blev sengetid, kørte vi igen med minibusser tilbage til 
vore værelser i hytterne. 
Næste morgen samlede vi vore pakkenilleker og kørte tilbage til golfcentret til morgenmad. Vi fik 
nu udlevet scorekort til den anden bane. Vejret var stadig OK, så vi gik i gang med oprejst pande, 
på de forholdsvis anderledes baner med klippestykker, gamle store træer og selvfølgelig godt ved 
vandhazarder. Vel ankommet efter små 5 timers spil blev der serveret en burger. Nu blev dagenes 
resultater opgjort og vinderne udråbt. Desværre er vinderlisten gået tabt, så jeg må nøjes med at 
oplyse at vinderen tættest på flag på hul 7 på Nordbanen med 2,36 m blev seniorklubbens sekretær, 
der samtidig lavede en Birdie til 4 point. 
Derpå blev der sagt farvel, tak for nogle dejlige dage samt på gensyn i Greve, hvor vi kunne hente 
vort udstyr. 

SIMgolf den 17. november 2016. 
21 seniorer ( 6 damer og 13 herrer ) mødte i dag kl. 09.00 op i Grøndalscentrets SIMgolf. Til en 18 
hullers omgang på Castle Pines Golf Clubs bane. Det viste sig desværre for damerne, at der kun var 
et teested, så de måtte prøve hvordan herrerne har det. Resultatet for damerne var også herefter med 
en max. score på 14 som Lene præsterede. Da denne scorer ikke kunne give præmie, gav Keld – 
SIMgolf en flaske vin til vinderen hos damerne. 2 af herrerne – Erik Rømer og Henning Markussen 
– præsterede at gå de 18 huller med en score på 30. Erik scorede 8 point på de sidste 6 huller 
medens Henning scorede 7 point, så Erik blev dagens vinder til en præmie på 2 flasker vin, medens 
Henning måtte tage til takke med 1 flaske. Sædvanen tro holdt formændene en lille tale for 
medspillerne i boksen. Det gav både latter og applaus. En god dag i Centret skulle man tro på 
udtalelserne fra spillerne specielt fra debutanterne. 
Der var stemning fra deltagerne om endnu en omgang SIMgolf i januar. Som vanligt skal vi op på 
20 deltagere for at få den rigtige pris. Da der er rimeligt run på banerne i januar, skal vi hurtigst 
muligt reserve tid. Så lad mig  vide hurtigst muligt, om du er interesseret. 
 

Julefrokost den 8. december 2016. 
Så oprandt dagen for årets fest i Seniorklubben – Julefrokosten. Trods flytning af datoen var 56 
seniorer tilmeldt. Der indløb desværre et par afbud p.g.a. sygdom, som jo er allemands herre. De 
fremmødte var klædeligt i julehumør da de ankom, men da de gik hjem var humøret steget 
adskillige grader som bevis på en rigtig god julefrokost. Mad og snaps var der rigeligt af, så ingen 
behøvede at gå sultne fra bordet. Tak til køkkenet og de hjælpsomme ” nissepiger ” for god mad, 
servering og hjælp i øvrigt. 
Som 1. punkt på dagsordenen - efter vi havde sunget Lars medbragte sang, hvor Hugo var savnet 
som forsanger - tog Jeppe ordet og udråbte vinderne af de 6 hulspil, der var på kalenderen i 2016. 1. 
præmien gik til Finn Jensen, 2. præmien til Erik Rømer og 3. præmien til Birthe Dohn. Alle 3 havde 
scoret 13 point, men efter et sindrigt system blev Finn erklæret for vinder. Gavekort til alle 3. 
Som 2. punkt overtog Jørgen G. ” mikrofonen ” for at udråbe vinderne af henholdsvis 9 hullers og 
18 hullers ” turneringerne ”.  
9 hullers ” turneringen ” er resultatet af resultaterne fra klubdagene om mandagen, hvor der spilles 
Stableford. Bedste score får 6 point, næstbedste får 5 point og så fremdeles til 1 point for 
sjettebedste score. Der har i perioden hvor der tælles point ( april til og med november ) været 28 
mandage fordelt med 16 Stableford, 4 internt mesterskab, 5 hulspil og 3 andet samt påske, pinse og 
linksugen.  
24 damer har på disse 16 mandage scoret point. Men da det også betyder noget med fremmødet, kan 
det nok ikke undre at Aase E. Larsen igen i år blev vinder med 35 point. 
44 herrer havde i samme periode scoret point, så der var kamp om 1. pladsen, der i år gik til Tonny 
Jørgensen med 28 point. Stort tillykke til begge med gavekort og en god flaske rødvin. 



18 hullers ” turneringen ” dækker over resultaterne fra vor 3 hjemlige turneringer ( forår, sommer 
og efterår ), 2 dage på Møn samt på fremmed bane. Pointene gives som ved 9 huller.  
13 damer havde scoret point. Sammenlagt blev Jytte Langebek efter deltagelse i 5 af turneringerne 
vinder med 20 point. 
24 herrer havde scoret point. Sammenlagt blev Erik Rømer efter deltagelse i 5 af turneringerne 
vinder med 25 point. Stort tillykke til begge ligeledes med gavekort og en god flaske rødvin. 
Efter applaus til vinderne blev bordene ryddet, så vi kunne få gang i raflespillet. Kaos er vist en 
mild betegnelse for det virvar der hurtigt opstod. Da alle pakker var delt ud og der efterfølgende var 
hugget fra nabobordene, faldt der igen lidt ro i lejren, og alle overskydende pakker fordelt til dem 
der ikke havde været heldige. Happy end. 
Så var det tid til kaffe og en avec inden der blev afsluttet af Stig med en tak for fremmødet og den 
gode deltagelse. 

Juleafslutning 19. december 2016. 
Sidste klubdag i 2016 med juleafslutning med gløgg og æbleskiver.  
30 seniorer var mødt op til en sidste omgang 9 huller i år. Årstiden taget i betragtning må 
vejrguderne siges at være med os. Scoren gik fra 8 til 18 som Henning Markussen præsterede. 
Tillykke til Henning. 
Kl. 12.30 gik vi i gang med gløggen og æbleskiverne sammen med de ekstra fremmødte 22, der 
ikke havde spillet. Så 52 seniorer må siges at være et godt fremmøde. Tak fra bestyrelsen for 
fremmødet. Dagen var nu kommet, hvor vinderne af vor interne seniorturnering skulle kåres. 
Turneringen spilles over 4 mandage i august og september med 2 gange slagspil og 2 gange 
stableford, hvor der skal afleveres mindst 1 scorekort i hver kategori. 16 damer og 37 herrer havde 
afleveret hver 2 gældende scorekort. Vinderen den pågældende spilledag får 1 point, nummer 2 får 
2 point og så fremdeles. Så den suveræne vinder kunne kåres med 2 point, men sådan gik det ikke. 
Damerne : 1. pladsen gik igen i år til Aase E. Larsen med 5 point, 2 pladsen til Jytte Langebek med 
6 point og 3. pladsen til Lajla Rindum ligeledes med 6 point, men da Jytte den 5. september gik 
runden i 39 slag og Lajla samme dag brugte 46, gik 2. pladsen til Jytte. Fine gaver fra Kop & Kande 
med byttemærker. 
Herrerne : 1. pladsen gik til Rhod Søndergaard med 7 point, 2. pladsen til Tonny Jørgensen 
ligeledes med 7 point, men da Rhod den 26. september gik runden i 33 slag mod Tonnys 36 slag, 
må Tonny nøjes med 2. pladsen. 3 pladsen gik til Frank Adrian med 9 point. Ligeledes fine gaver 
fra Kop & Kande med byttemærker til herrerne. 
Stor applaus til de 6 præmietagere. Nu skulle så den samlede vinder findes. Da Rhod havde scoret 7 
point og Aase 5 point, blev Aase årets vinder af vor interne seniorturnering 2016 med ret til endnu 
en gang at få sit navn på kølletavlen. Ekstra stort tillykke til Aase. 
Frede afsluttede dagen med tak for fremmødet og ønsket om en god jul. 
 

Nytårsparole torsdag den 29. december 2016. 
Året 2016 afsluttedes i Seniorklubben traditionen tro med "Nytårsparole. Frit spil hele formiddagen 
og præcis kl. 12.00 samledes knap 50 af Seniorklubbens medlemmer for at takke hinanden  for 
2016 og ønske hinanden et godt nytår 2017. 
En lille buffet med Champagne og kransekage startede parolen, hvorefter bestyrelsen bød 
velkommen, og formand Frede takkede alle for godt samarbejde medlemmerne imellem og for 
opbakningen bag bestyrelsens arbejde. Han så frem til et godt 2017 og ønskede Godt Nytår. 
Snakken ved bordene blev efterfølgende suppleret med Jørgen Gotfredsens traditionelle tipskupon 
med 13 finurlige spørgsmål. Ingen klarede 13 rigtige, men Ole Jensen og Erik Rømer klarede 12 og 
blev dermed dagens bedste. Heller ikke de kunne svare på, at " Take Away" er betegnelsen for, 



hvad den første bevægelse bagud i golfsvinget kaldes. Vidste du det? Der var præmier til de to 
herrer samt til 4 - 6 andre, der fulgte efter med 11 og 10 rigtige. 
Og så blev det tid til at markere årsskiftet med flere ordentlige knald - en stor flot raket og et superb 
batteri. 
Alle takkede hinanden for 2016 og ønskede på gensyn i 2017. 
Alt i alt en flot markering af årsskiftet - sæsonen varer endnu tre måneder frem til 1. april. 
 
Bestyrelsen. 
Frede Kruse-Christiansen, Stig Person, Lars Hartig og Jørgen Gotfredsen. 
 
 

Bilag 2 
 
 

Golf i Greve Golfklub i 2017 
 

Intet indskud  
 

Uforpligtende informationsmøde om alle kategorier, særlige tilbud og træning 
ALLE  MANDAGE  KL. 12.30  I KLUBHUSET 

 
A) 
Medlemskab 
 

Indhold DGU 
Kort 

Årlig 
betaling 

Halvårlig 
betaling 

Måned 
via BS 

1) Fuldtid 
 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

 

Alm. 
kort 

6.300 3.150 580 

2) Hverdag 
 
 
 

Spil før kl. 14 i hverdag og efter  
kl. 14 i weekend / helligdage 
(kl. 13 i december og januar)  

Kr. 100,- i rabat på øvrige tider 
og frie træningsbolde 

 

Fleks 4.900 2.450 450 

3) Greenfee Betaler greenfee hver gang 
 

Fleks 850 - - 

4) 18 – 26 år  
Ungseniorer * 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

* Disp.  til ældre fuldtidsstuderende 
 

Alm. 
kort 

2.800 1.400 270 

5) Junior 
prøvemedlem 

 Nej  Gratis i 3 måneder herefter 
indmeldelse i kategori 6, 7 eller 8.  

6) Grevlinge 
3 – 6 år  

Frie træningsbolde 
Gratis deltagelse i grevlingetræning 

 
50% rabat hvis en forælder er 

fuldtidsmedlem 

Nej  600 
 
 

300 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 



 
7) Junior 
7 – 18 år 
uden 
banetilladelse 
 

Frie træningsbolde 
Gratis deltagelse i juniortræning 

 
50% rabat hvis en forælder er 

fuldtidsmedlem 

Nej 950 
 
 

475 

475 
 
 
- 

- 

8) Junior 
7 - 18 år 
med 
banetilladelse 
 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

50% rabat hvis en forælder er 
fuldtidsmedlem 

 

Alm. 
kort 

1.650 
 
 
 

825 

825 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

9) Long 
distance 
 

Frit spil på alle tider.  
Kræver hjemmeklub med 

fuldtidsmedlemskab i en anden 
golfklub under DGU samt bopæl 
min. 60 km. fra Greve Golfklub. 

(Dispensation til afstand kan søges 
hos bestyrelsen).  

 

Nej  3.300 1.650  

10) Prøve-
medlemskab 

Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 
gruppetræning, brug af 

træningsanlæg og par 3 bane samt 
frie træningsbolde. 

 

Nej Gratis i 3 måneder 
 

Herefter kr. 300 pr. måned  
 

11) Senior 
Plus Golf  
 
 

Tilbud til medlemmer af 
ÆldreSagen og medlemmer af 

Hjerteforeningen. 
 Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 

gruppetræning i sæsonen, brug af 
træningsanlæg og par 3 bane. 

 

Nej  Gratis i 3 måneder 
 

Herefter kr. 200 pr. måned  
 

12) 
Klubgolfer 
 

Spil på par 3 bane og brug af hele 
træningsanlægget på alle tider.  

(Træningsbolde samt 
træningslektioner tilkøbes) 

Nej - - 100 

13) Passiv 
 
 

 Nej 100   

14) Vinter 
medlemskab 

Langdistance medlemskab fra 1. 
oktober - 15. marts med frit spil. 

 
(Ved indmeldelse senest 31. marts 

fratrækkes de kr. 1.500,- fra kontingentet. 
Gælder dog kun indmeldelse som fuldtids- 

eller hverdagsmedlem) 

Nej 1500 1.500  

 



Greve Golfklub er med i DGU’s junior greenfee ordning, hvor op til 3 juniorer spiller gratis i 
følgeskab med en fuldt betalende voksen hos de tilknyttede klubber. 
 
Klubben forbeholder sig ret til at udbyde særlige tilbud sæsonen igennem.  
 
B) Greenfee  

Greenfee: Hverdage Weekend/Helligdage 
9 huller kr. 200 kr. 250  
Dagsgreenfee kr. 300 kr. 400 
Spil på par 3 banen  kr.   50 kr.   50  

 
Hverdags- og Fuldtidsmedlemmer kan medtage op til 3 greenfee gæster i sin bold og opnå 100,- 
kr. i rabat på ovenstående pris.  
Grundlovsdag den 5. juni og den 1. maj betragtes som helligdage. 

 
C) Samarbejder   
 
C.1) Golfhæftet  
      Greve Golfklub er med i Golfhæftet aftalen, som giver kortholder ret til 1 runde greenfee til   
      halv pris af den normale greenfee pris på hhv. 300 kr. på hverdage og 400 kr. i weekenden.  
 
C.2) SGS Samarbejde / Fritspilsordning     

I 2016 deltog 7 golfklubber i SGS samarbejdet: Falster, Greve, Harekær, Ishøj, Køge, 
Sydsjælland og Vallø. Se hjemmesiden for yderligere beskrivelser. http://www.grevegolf.dk/for-
medlemmer/sgs-selandia-2016.aspx  
Aftalen for 2017 forventes aftalt i november. 
  
 

C.3) Greenfee aftaler med andre golfklubber  
      Aftaler er indgået med en række golfklubber. Se hjemmesiden:      
      http://www.grevegolf.dk/gaest/greenfee-aftaler.aspx  
 
 
Februar 2017 
Bestyrelsen 
Frede Kruse-Christiansen 
Formand 
 
 
 


