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Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Roland Pedersen 
Claus Lindqvist 
Tine Grening 
Claus Voglhofer 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Stig Person, ferie 
 
Bestyrelsesmødet afvikledes uden konkret dagsorden. 
 
Mødet hasteindkaldt af formanden efter udsendelsen af mailen d.d. fra Jens 
Peter Rasmussen  til samtlige medlemmer med besked om, at Greve 
Golfbane A/S lukker banen med omgående virkning. 
 
Frede bød velkommen og fortsatte med en orientering om den sidste uges 
forløb i forbindelse med at Greve Golfbane A/S lukning af banen. 
 
Torsdag den 23. februar blev Frede kaldt til møde med dir. Jens P. 
Rasmussen fra Greve Golfbane A/S, hvor han fik oplyst, at der fredag den 24. 
februar ville blive sendt en mail til samtlige medlemmer i Greve Golfklub, hvori 
det blev oplyst, at Greve Golfbane blev lukket med omgående virkning og al 
personale afskediget. Det blev samtidig pålagt Frede ikke at melde dette 
videre, før den omtalte mail var fremsendt. 
 
Frede gik derefter – da det værste chok var lidt på afstand – ind i en dialog 
med direktøren og ejerne om eventuelle muligheder for at redde banen fra 
lukning. Der var tilsyneladende ikke den store interesse, men det lykkedes 
dog Frede at få udsat udsendelsen af mailen til mandag, samt få arrangeret et 
møde søndag med Greve Golfbane A/S og lodsejerne. Desværre kom der 
ikke noget positivt ud af dette møde. 
 
Lodsejerne udtalte derefter til Frede, at de muligvis ville gå ind og drive banen 
videre, men at de først kunne få kontakt til deres økonomiske rådgivere 
tirsdag eftermiddag. Igen lykkedes det Frede at få udsat udsendelsen af 
mailen til onsdag, hvilket så er sket. 
Frede har ikke ligget på den lade side og sammen med lodsejerne fået 
kontakt til et par interesserede investorer. Her ligger sagen så indtil videre. 
 



Frede betonede kraftigt overfor bestyrelsen, at vi – trods chokket – forblev 
rolige og have is i maven, så medlemmerne ikke panikkede og forblev tro mod 
klubben indtil situationen er endeligt afklaret. Det er jo ikke Greve Golfklub der 
er lukket, men ”kun” banen. Derved er alle medlemmer omfattet af klubbens 
vedtægter med dertil hørende rettigheder og pligter. 
  
Bestyrelsen må anbefale medlemmerne, at de benytter sig af 
hjælpemuligheden for at spille i Smørum i.t.v., uanset deres følelser for dette. 
Alternativet er jo at betale green fee på andre baner, hvis man ønsker at spille 
golf, indtil vi forhåbentlig igen snart kan benytte Greve Golfbane. 
 
Det blev endvidere aftalt at klubberne i klubben selv afgør, hvordan og om de 
vil afvikle deres arrangementer i Smørum i.t.v. Greve Golfklubs egne 
arrangementer vil ikke blive afholdt i Smørum. 
 
Grundet situationen hvor Greve Golfklub står uden bane, søger Frede 
dispensation i DGU, så spillerne indtil videre kan beholde deres DGU kort. 
Claus Voglhofer afmelder holdene til Danmarksturneringer, medens Frede 
sørger for afmelding til Regionsgolf. 
 
Frede fik kompetence til at fortsætte det meget positive samarbejde med 
lodsejerne for – via nye interessenter - hurtigst muligt at få sving i køllerne på 
banen igen. 
 
Vi håber selvfølgelig at have noget positivt at melde på Generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen vil løbende orientere medlemmerne, når der er noget nyt om 
redningsaktionen. 
 
Diverse interne emner drøftet uden for referat. 
 
 
 
 
 
Jørgen Gotfredsen 
      Referent 


