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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

ORIENTERINGSMØDE 

RIS OG ROS – FORÅR 2017 
Dato:  1. februar 2017 

Til stede: Fra forretningsudvalg: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS)  

Claus Lindqvist (CL) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

 

Torben Lindholm (TL) deltog som ordstyrer 

 

Ansatte: 

Stine Kiel-Larsson (SKL) 

Sarah-Cathrine Wandsø (SCW) 

Søren Christensen (SC) 

Axel Krag (AK) 

 

64 medlemmer deltog i mødet 
 

Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen og orienterede om en ændring i 

kontrakterne mellem klubben og baneejerne. Hidtil har samarbejdet været funderet i én enkel kontrakt, som 

er 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 klubmedlemsskabet og baneejer (myndighedskrav fra Skat og Moms). Der er 

i alle kontrakterne taget udgangspunkt i DGUs forslag til kontrakter. 
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Hovedkontrakten  

Hovedkontrakten omfatter baneejernes udlejning af banen undtagen klubhus, indspilsområde, driving range 

samt putting bane til Greve Golfklub. Medlemmerne må frit bruge de 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). Dette udgør et bruttoareal på 150 m2, som kan 

anvendes til administration, drift, teoriundervisning, kursusvirksomhed og lignende.  

Desuden er der en kontrakt på maskinleje, company days og endelig en administrationsaftale.  

 

Da der ikke var spørgsmål til kontrakterne præsenterede formanden Torben Lindholm som aftenens 

mødestyrer. 

 

FKC fortsatte med at orientere om skolegolf, som har fungeret i et par sæsoner i Greve. I 2016 ændrede 

Greve Kommune vilkårene for skolegolf, hvilket betød, at det ikke blev helt så succesfuldt. Bestyrelsen har 

imidlertid besluttet at fortsætte med endnu et forsøg på skolegolf.  

 

FKC orienterede om de forskellige puljer under Greve Kommune, som klubben kan søge del i. GGK 

arbejder intensivt 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 ansøgninger, som resulterer i et udkigstårn ved teestedet på hul 15 samt 

midler til begyndertræning for juniorer. 

Klubben har fået afslag på en ansøgning om midler til et starterhus.  

 

FKC orienterede om status på vandsituationen på og omkring banen. Det eksisterede afløbssystemet 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 par-3-

banen. Her skal et hydraulisk lukkesystem lukke op og i, afhængig af hvornår systemet længere ude kan tage 

fra. Projektet er allerede langt fremskredent og dialogen går aktuelt på, hvor ledningen fra bassinet skal 

kobles på Hulbækken, som er rørlagt under banen. Desuden drøftes det, hvilke gener, arbejdet kan 

afstedkomme for klubben. Den nuværende projekterede placering af bassinet er relativt højtliggende og 

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

 

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 til mindst gene 

for klubben og dens medlemmer.  

 

FKC orienterede om Moeskærskolen, som ligger overfor hul 4 på Karlslunde Centervej. Moeskærskolen 

anvendes p.t. til at huse flygtningefamilier. P.t. bor der to familier. Det er planen, at der pr. 1. marts skal bo i 

alt 20 flygtninge på Moeskærskolen. Klubben har en god kontakt og et godt samarbejde med viceværten på 

skolen.  

 

SGS Selandia fritspilsamarbejdet fortsætter i 2017. 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.  

 

Herefter overgav formanden ordet til udvalgsformændene, som hver især fortalte om arbejdet i 2016 samt 

planerne for 2017.  

 

Frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg lagde ud med at fortælle om arbejdet i 2016, som primært har 

omfattet indhentning af børneattester, sørge for at søge tilskud for dem, som har deltaget i kurser. Desuden 

er LS tovholder på Dana Cup (turnering for frivillige) samt på analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum.  
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Eliteudvalgsformand Jesper Carstensen indledte med et tilbageblik på 2016, hvor klubben havde i alt fire 

divisionshold. Tre herrehold og et damehold.  

Førsteholdet spillede om oprykning. 2. holdet blev nummer 2 i puljen og 3. holdet sluttede ligeledes på en 2. 

plads. Pga. en ny struktur rykker 3. holdet – på trods af deres 2. plads – alligevel op. Dameholdet sluttede 

som nr. 2 i deres gruppe.  

I 2017 ændres træningen for elitespillerne til kun at være mandag mellem 17 og 20 for både dame- og 

herrespillere. Som et led i at fastholde klubbens juniorer etableres ét ekstra divisionshold bestående af 

juniorer og én enkelt ”etableret” elitespiller. 

JC sluttede af med at opfordre klubbens medlemmer til at møde op, når der spilles divisionsgolf i Greve 

samt til at deltage i klubbens AM/AM turnering med elitespillerne den 20. maj. Endelig efterlyste JC 

hjælpere til holdenes hjemmekampe. 

 

Harry Dalsø spurgte til, hvorledes klubben definerer en elitespiller. Hertil kunne JC svare, at det helt konkret 

sker ud fra hcp, men at klubbens pro Axel Krag havde den professionelle og afgørende rolle i denne 

forbindelse. AK forklarede, at man kunne vælge at kalde det en divisionstrup i stedet for elite. 

Grundlæggende må en elitespiller defineres som hcp ˂0, men nu har klubben valgt at bruge begrebet elite.  

HD havde forespurgt JC skriftligt om et lukket hold i Danmarksturneringen. Hertil svarede JC at klubbens 

helt generelle holdning er, at man ikke ønsker lukkede hold.  

 

Bane- og Miljøudvalgsformand Ole Kahlen orienterede indledningsvis om baneservice, som blev 

påbegyndt i 2016. Baneservice kørte i 2016 baneservice på 35 dage med start fra skærtorsdag. Baneservice 

har en aftale med restauranten omkring salg af diverse mad- og drikkevarer. Der blev ikke indberettet 

uhensigtsmæssig opførsel eller gratister på anlægget. Der blev afholdt to møder med de 12 frivillige, som 

varetager baneservice. 

Udvalget fortsætter arbejdet med baneservice i 2017, hvor der bl.a. vil være fokus på modtagelse af gæster, 

på bunkers samt afstandsmålere. OK takkede for samarbejdet med såvel restauranten som de frivillige i 

2016, som han ser frem til at fortsætte i 2017. 

 

Herefter orienterede chefgreenkeeper Søren Christensen om status på banen. Da SC i 2015 fik ansvaret 

for banen var der især tre opgaver, som blev prioriteret: 

For at sikre tilstrækkelig vand til vanding blev der gravet et 500 meter langt kabel. 

Der blev investeret i en ny sprøjte til at fjerne kløver.  

Der blev arbejdet intenst på at eliminere mos på greens, idet der blev gødet og givet mere jern. 

Der arbejdes fortsat på disse tre fokuspunkter.  

 

I 2017 arbejdes der på at gøre banens greens mere ensartede. F.eks. er der således fældet nogle træer ved hul 

3 for at få mere vind ind til green.  

Der er indkøbt en sideroller, som gør greens hurtigere. En rulning med siderolleren giver 0,8 fod på 

stimpmeter.  

Der er fokus på rough’en: det skal være til at finde bolden, selvom den ser udfordrende og farlig ud på 

afstand.  

Stier klippes ned, så de har samme højde som fairways.  

Søen på hul 9 tætnes, så den ikke taber vand.  

Fairways klippes, så de går lidt ind ved fairwaybunkers for at gøre spillet mere udfordrende.  

 

JC roste greenkeeperteamet for deres arbejde. Banen har aldrig stået så flot som i 2016.  

 

Niels Andersen foreslog, at spillerne lejlighedsvis fik en lille spand med sand og græsfrø med ud på deres 

runder til at udbedre turfhuller.  

 



Orienteringsmøde 1. februar 2017 Side 4 

 

Bendt Nolsøe opfordrede medlemmerne til at rive ordentligt efter sig i bunkers samt rette nedslagsmærker 

op. Samtidig spurgte BN til om det, at banen er åben året rundt, har betydning for banen. Hertil oplyste SC 

at man evt. kunne overveje at lukke banen på morgener, hvor der er frost.  

FKC oplyste, at udvalget ikke kan tage stilling til en lejlighedsvis lukning af banen. Forslaget er noteret og 

tages op med ejerne ved given lejlighed.  

 

LS spurgte efter en dato for en arbejdsdag. 

 

OK oplyste afslutningsvis, at der indberettes hvad og hvor meget, vi sprøjter med. Vi overskrider ikke den 

tilladte mængde.  

 

På juniorudvalgets vegne informerede formand Michael Stoltenberg om arbejdet i udvalget, som i 

størstedelen af 2016 har været ledet af Claus Lindqvist. Juniorerne kan opdeles i to grupper: en gruppe af 

velkonsoliderede juniorer, der deltager aktivt i træning, turneringer osv. samt en gruppe af mindre aktive 

juniorer, der ikke deltager i samme udstrækning. Udvalgets udfordring ligger i 2017 bla. i at holde fokus på 

de bedste men også fokusere på de næste. Udvalget vil arbejde under mottoet ”én for alle, alle for én”. 

 

Udvalget er blevet suppleret med Nikolaj Christiansen, som står for træningen af klubbens yngste 

”Grevlingene”.  

 

Udvalget har brug for hjælpetrænere. MS opfordrede medlemmerne til at melde sig som frivillig hertil.   

 

Formand for begynderudvalget Bruno Lundgård Hansen orienterede om udvalgets arbejde. BLH 

understregede vigtigheden af klubånd. Klubånden er vigtig i forhold til fastholdelse af medlemmer. Man 

bliver i sin klub, fordi man har det godt, fordi stemningen er god og folk er hjælpsomme. Greve Golfklub 

kan bryste sig af en rigtig god klubånd, hvilket gør, at nye medlemmer hurtigt føler sig velkommen i 

klubben. I 2016 tilbød GGK gratis prøvemedlemskab i tre måneder. 108 personer tog imod dette tilbud. Det 

kræver et stort arbejde at få alle disse prøvemedlemmer godt igennem begynderforløbet. Herudover har 44 

personer deltaget i Golfkørekort på en weekend.  

I 2017 vil begynderudvalget have fokus på at få de nye golfspillere hurtigere i gang, dvs. hurtigere ned i hcp. 

Statistikken siger, at 1/3 falder fra inden de når ned på hcp. 36. I denne forbindelse kan den nye 

kaninklub/klub 36, som bliver søsat i 2017 ved Ole Jensen, bidrage. Desuden vil udvalget arbejde på at blive 

bedre til brobygning til klubberne-i-klubben. Deltagelse i én af GGKs klubber-i-klubben giver de nye 

golfspillere et netværk og et tilhørsforhold i Greve Golfklub. 

 

Turneringsudvalgets formand Jeppe Dohn lagde ud med at skitsere udvalgets primære tiltag i 2017. 

Synoptik Cup ændrer navn til DGU Klubcup. I 2017 spilles der ”slå et slag for kuglerne”, som er en pendant 

til Pink Cup på herresiden. Fremover arbejdes der på at afholde Pink Cup i lige år og ”slå et slag for 

kuglerne” i ulige år. Pinseturneringen afvikles med tidlig gunstart, så deltagerne kan se pinsesolen danse. 

Der afholdes en Golfhæftet Trophy og Ø-Golf, som begge er åbne turneringer. Der vil i 2017 være færre 

parturneringer og til åbnings- og afslutningsturneringerne vil klubbens bedste spillere spille slagspil uden 

hcp.   

 

Herefter viste JD 2017-kalenderen med arrangementer, som bød på mange spændende tiltag. 

 

Roland Pedersen orienterede om Regel- og handicapudvalgets arbejde, som primært består i at holde øje 

med medlemmernes handicap. Udvalget har netop gennemført den årlige hcp-regulering.  

 

Pia Bonke spurgte om der kunne arrangeres en regelaften. IL kunne oplyse, at dette var i støbeskeen.  

 

MS foreslog, at der indføres en lokalregel om at en bold ikke på spilles, hvis den ligger på isen på søerne.  
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Birthe Dohn, foreslog at der indføres en lokalregel på hul 18, således at man må slå en provisorisk, hvis man 

er i tvivl om, hvorvidt bolden kan findes. Udvalget ser på forslaget. 

 

FKC kunne oplyse, at banen er blevet ratet om. Den nye rating vil formentlig blive implementeret pr. 1. 

april. Desuden har DGU foreslået, at klubber indfører en lokalregel om ”bold på green flyttet uforsætligt”. 

Regel skal fjerne straffen for alle omstændigheder, hvor en spiller, hans modstander, eller nogen af deres 

partnere, caddier eller udstyr, uforsætligt flytter bolden eller markeringsmærket på greenen. Udvalget 

arbejdet med at få denne lokalregel indført.  

 

På PR og Informationsudvalgets vegne informerede Inge Larsen om udvalgets arbejde i 2016 samt 

planerne for 2017.  

 

I 2016 har udvalget bla. stået for afviklingen af Golfens Dag, hvor 150 mennesker deltog. Desuden arbejder 

udvalget i samarbejde med sekretariatet med den interne information til klubbens medlemmer primært via 

nyhedsbrevet KlubNyt, som i 2016 udkom 14 gange. Udvalget arbejder også i vid udstrækning med 

kommunikation til diverse medier. I 2016 har klubben således haft omkring 30 artikler i hhv. TunePosten, 

Sydkysten og Dagbladet. Artiklerne har omhandlet bla. Golfens Dag, Hjertestien, Linksgrevinderne, 

Linksugen, Pink Cup, Begyndergolf og frivillige i Greve.  

 

Udvalget fortsætter med dette arbejde i 2017. 

 

Kasserer Benny Flindt fremlagde og gennemgik det foreløbige regnskab for 2016.  

Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på 84.712,65 kr.  

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

Regnskabet kan på anfordring rekvireres hos bestyrelsen.  

 

Herefter var der åben debat og mulighed for at komme med ris og ros.  

 Søs Friberg indledte med at rose greenkeeperstaben for deres store hensyntagen overfor de spillere, 

der spiller tidligt.  

 

 Harry Dalsø argumenterede for at der på linje med eliteudvalget også blev etableret et breddeudvalg, 

som kan stå for regionsgolf. Iflg. HD har regionsgolfen ikke fungeret optimalt.  

 

 FKC replicerede at Greve Golfklub helt overordnet er en breddeklub, men vi tager forslaget til os. 

 

 BLH roste sekretariatet for deres imødekommenhed og arbejde.  

 

 Jørgen Angermann forespurgte til tilkørselsvejen. Om man evt. kunne asfaltere de første 5-10 m? 

Hertil svarede FKC at man faktisk på et møde den 22. juni 2016 fik et mundtligt tilsagn om dette. Vi 

rykker for at få dette på skrift også.  

 

 Endelig foreslog Bendt Nolsøe, at der blev sat flere 20 km-skilte op på tilkørselsvejen. 

 

Formanden takkede de fremmødte for et godt og konstruktivt møde.   

 

 

For referatet 

Inge Larsen 

02.02.2017  


