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Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve ny Golfklub 

 

ONSDAG DEN 16. MARTS 2011 kl. 19.00 

i 

TUNE MENIGHEDSCENTER,  

Tune Center 17, 4030 Tune 

 

 

Generalforsamlingen, der er åben for klubbens aktive og passive medlemmer, repræsentanter og 

personale fra Greve Golfbane, pressen og andre interesserede, 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 2010 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – bilag 2.  
    Regnskabet kan rekvireres på klubben@grevegolfklub.dk 

 

5: Indkomne forslag – bilag 3. 

 

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

 

    A: Indskud kr. 0 

    B: Kontingent senior kr. 400,- (heraf kr. 152,- til DGU) 

         Junior kr. 205,- (heraf kr. 81,- til DGU) 

    C: Budget – bilag 2. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

    A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

         Nuværende Tine Grening                          -  villig til genvalg. 

mailto:klubben@grevegolfklub.dk


         Nuværende Claus Lindqvist                      -  villig til genvalg. 

 

    B: Bestyrelsesmedlem for en toårig periode: 

         Robert Enroth er fratrådt i perioden og suppleant Jørgen Gotfredsen er indtrådt. 

         Bestyrelsen foreslår: 

         Nyvalg af Stig Person. 

                              

    C: Suppleanter for en etårig periode: 

         Nuværende Roland Pedersen                     -  villig til genvalg. 

         Nuværende Jørgen Gotfredsen                  -  villig til genvalg. 

8: Valg af revisor for en etårig periode: 

    Nuværende Stig Person                                   -  villig til genvalg. 

BEMÆRK: 
I det tilfælde, at generalforsamlingen har vedtaget forslagene D og E under indkomne forslag,    

ændres dagsordenens pkt. 8 således: 

 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

    A: Revisor for en etårig periode: 

         Nuværende Stig Person                              - villig til genvalg.      

         I tilfælde af, at generalforsamlingen har valgt Stig Person - som foreslået under pkt. 7 stk. B    

         valg til bestyrelse – kan Stig Person ikke genvælges. 

         I det tilfælde foreslår bestyrelsen: 

         Nyvalg af Poul Erik Rasmussen. 

 

    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 

         Bestyrelsen foreslår: 

         Nyvalg af Aase Erringsø Larsen. 

    

    

9: Eventuelt. 

 

 

 

Greve ny 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.” 

 



 

Bilag 1. 

 

 

Beretning om klubbens virksomhed i foreningsåret 2010. 

 
Interesserede kan på klubbens hjemmeside www.grevenygolfklub.dk  mere grundigt følge årets arbejde via referaterne 

fra de 9 afholdte bestyrelsesmøder, udvalgsarbejdet, udsendte Nyhedsbreve m.m. 

 

 

 

 

Det første år er gået – et år der startede turbulent på ”resterne” af den gamle golfklub, der nedlagde 

sig selv med udgangen af 2009. 

 

Under navnet:” Karlslunde Golfklub” stiftede en række personer klubben tilbage i november 2009, 

medens den gamle klub - på trods af flere ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af 

november/december - ikke længere kunne få tingene til at hænge sammen. 

Stifterne - med Robert Enroth som bestyrelsesformand - indgik de nødvendige aftaler med Greve 

Golfbane for 2010 og opnåede på baggrund heraf godkendelse i Dansk Golf Union som klub nr. 

186. 

Bestyrelsen med Robert Enroth i spidsen kontaktede i december 2009 en række interesserede 

medlemmer blandt den gruppe der havde tilkendegivet at flytte medlemskab fra den gamle klub til 

den nye med virkning fra den 1. januar 2010. 

Det viste sig heldigvis at flere var interesseret i at påtage sig et ansvar og ikke mindst en 

bestyrelsespost i den nye klub så golfsporten og det sociale klub liv kunne fortsætte/komme videre 

på Greve Golfbane. 

Efterfølgende startede det egentlige arbejde efter en ordinær generalforsamling den 14. januar 2010, 

hvor klubben skiftede navn til Greve ny Golfklub, og en helt ny bestyrelse blev valgt – en bestyrelse 

der konstituerede sig med 

Claus Voglhofer som næstformand og formand for Eliteudvalget 

Søren Kramer som kasserer 

Glenn Telvig som formand for Turnerings- og Baneudvalget  

Tine Grening som formand for Begynderudvalget 

Claus Lindqvist som formand for Juniorudvalget 

Robert Enroth som formand for Handicap- og Regeludvalget 

Frede Kruse-Cristiansen som formand 

Endvidere suppleanterne Roland Pedersen og Jørgen Gotfredsen 

 

Bestyrelsesarbejdet – og ikke mindst arbejdet i de enkelte udvalg - var helt nyt for størstedelen af 

medlemmerne i den nye bestyrelse, men alle gik til den ”med krum hals”, således at det i løbet af de 

første måneder lykkedes at få gang i den nye klub. Bestyrelsen valgte fra starten, at lade de to 

bestyrelsessuppleanter være arbejdende medlemmer, hvilket har været en gevinst for arbejdet året 

igennem. 

Efter denne periode, hvor alverdens praktiske ting vedrørende adresser, hjemmeside, logo, 

regnskabspraksis, klublokaler, forholdene for ”klubber i klubben”, tilhørsforhold til Danmarks 

IdrætsForbund, Dansk Golf Union, Greve Kommunes Idrætsråd og Idrætsunion samt politiet 

vedrørende børneattester, blev besluttet og etableret, kunne vi i april/maj, begynde at arbejde med 

det vi helst vil – selve golfspillet og klublivet. 

http://www.grevenygolfklub.dk/


 

Straks fra starten i januar 2010 besluttede bestyrelsen at prioritere et positivt og konstruktivt 

samarbejde med Greve Golfbanes ejerkreds, direktion og personale meget højt – set i lyset af 

banens og den tidligere klubs historie. 

Konklusionen herpå er i dag, at fra den første dag efter generalforsamlingen har der hos alle parter 

været udvist stor imødekommenhed, som har resulteret i en positiv og konstruktiv samarbejdsvilje i 

alle spørgsmål – små som store.  

 

Bestyrelsen har besluttet at følge- og søge indflydelse på den lokale kultur- og idrætspolitik i Greve 

Kommune og opstillede derfor Stig Person – der ad anden vej igennem adskillige år har deltaget i 

dette arbejde – til valg til bestyrelserne i Idrætsunionen og i Idrætsrådet. Han opnåede valg begge 

steder. 

 

I modellen for samarbejdsmulighederne imellem Greve  Golfbane og klubben er der forskellige 

muligheder for, at klubben kan indgå selvstændige sponsoraftaler, hvorfor bestyrelsen i efteråret 

etablerede et sponsorudvalg, som vi forventer i 2011, kan finde et samarbejde med interesserede til 

gavn for klubbens arbejde.  

 

Det var en stor glæde for os, at vort bedste herrehold opnåede oprykning i Danmarksturneringen, og 

i 2011 følges dette op, hvor første holdet spiller i 4. division, andet holdet i kvalifikationsrækken og 

et damehold i kvalifikationsrækken. 

 

Forholdet til- og samarbejdet med Dansk Golf Union (DGU) har været absolut positivt – vi har fået 

hjælp og rådgivning, når vi har søgt den. 

Jeg deltog som klubbens repræsentant for første gang i DGU’s Repræsentantskabsmøde, hvor det 

mest interessante i år var gennemførelsen af lovændringer, således at der – efter klubbernes egne 

ideer og behov - kan etableres andre medlemskategorier (Flexmedlemsskaber) end de 

gammelkendte Fuldtids- og Hverdagsmedlemmer. Ikke alle klubber syntes om ideen, som 

imidlertid blev vedtaget med overvældende majoritet. I sagens natur var/er der ingen erfaring på 

området  i Danmark – alle må således forsøge sig frem. 

Dansk Golf Union fulgte beslutningen op med et vejledende og rådgivende seminar – desværre først 

i slutningen af november, hvor langt hovedparten at de danske golfklubber for længst havde 

tilrettelagt og udmeldt medlemstilbuddene for 2011. Vi, direktion og baneejer – og mange andre 

med os – måtte således i arbejdstøjet for udarbejdelsen af en ny og ukendt fremtidig medlemsmodel. 

 

Som nævnt indledningsvis har samarbejdet mellem klubben, ejerne, direktionen og banens 

personale fungeret helt tilfredsstillende. 

I efteråret trådte Passebækgård ud af ejerkredsen, og Smørum overtog deres andel. Umiddelbart 

havde det ikke den store indvirkning på forholdene – om end samarbejdsmulighederne 

efterfølgende syntes smidiggjort og forbedret. Den største forandring skete på regnskabsområdet, 

hvor dette arbejde flyttedes fra Passebækgård til administrationen i Smørum Golfcenter. 

I praksis fungerer samarbejdet bl.a. ved afholdelse af jævnlige møder mellem Jens Rasmussen 

(direktør) og undertegnede formand – begge suppleret af andre. For mit vedkommende oftest af 

næstformand Claus Voglhofer. 

De støste og vigtigste emner er blevet drøftet og besluttet på Samarbejdsudvalgsmøder med 

deltagelse af baneejerne, direktøren og klubbens formand og næstformand. Således også den i DGU 

trufne beslutning om de helt nye problemstillinger om indførelsen af Fleksible medlemskaber. Dette 



(pioner)arbejde startede vi i udvalget i juni og efter et stort arbejde, hvor alle konstruktive ideer blev 

vendt og drejet, kunne vi primo oktober melde 2011 modellen ud. 

Om få måneder starter disse drøftelser forfra – nu for en aftale om en model for 2012.  

 

Organisatorisk har vi i bestyrelsen fulgt den gamle golfklubs nedlæggelse fra sidelinien, og efter 

anmodning fra dem fik deres resterende medlemmer i september et tilbud om medlemskab hos 

os, efter at de endeligt mistede deres ret til DGU kort via den gamle klub. Klubben er helt nedlagt 

med udgangen af 2010. 

 

Bestyrelsesarbejdet, hvor vi 7 bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter har løftet opgaverne,  er 

forløbet godt og konstruktivt året igennem. 

I efteråret bad Robert Enroth sig fritaget efter jobskifte til DGU, hvilket han fandt uforeneligt med 

en bestyrelsespost i en af unionens klubber. Suppleant Jørgen Gotfredsen har efterfølgende fungeret 

som bestyrelsesmedlem. 

Da Robert Enroth forlod klubben, udpegede bestyrelsen Stig Person som hans efterfølger som 

formand for Regel- og Handicapudvalget og deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

 

Året igennem har vi forsøgt at orientere så godt og aktuelt som muligt via Medlemsorienteringer, 

Nyhedsbreve, Hjemmesiden og senest afholdelse af et orienteringsmøde den 23. februar i år. 

  

Afslutningsvis takker jeg for en stor interesse og et godt samarbejde i bestyrelsen, i vore udvalg. 

klubberne i klubben og hos de medlemmer, der har hjulpet ved vore forskellige arrangementer. 

Også en tak til Dansk Golf Union, administrationen i Smørum, banens personale og sidst, men ikke 

mindst til Greve Golfbanes direktion og ejere. 

Frede Kruse-Christiansen 

 

    

Turneringsudvalget: 

Efter vores første sæson i Greve ny Golfklub, kan vi se tilbage på et år med stor aktivitet på 

turneringsområdet.  

Det officielle turneringsprogram har godt nok kun talt 6 klubturneringer + vores klubmesterskab 

over 2 weekender, men næsten 300 deltagere har ydet deres bidrag til, at klubben har fået et nyt 

socialt liv, og at vi kan mødes på konkurrence niveau og hygge os med hinanden. 

Taget klubbens antal medlemmer i betragtning, må vi i turneringsudvalget, med det antal deltagere 

vi har haft i klubturneringerne, betegne vores første år som en succes med godt planlagte og 

velafviklede turneringer med solid golf og hygge spisning efter turneringerne. 

Vi håber naturligvis, at endnu flere vil deltage i vores turneringer i 2011, med henvisning til 

klubbens turneringsprogram, som kan findes på klubbens hjemmeside. 

 

Klubmesterskabet blev også klubbens største turnering i 2010, hvor 58 deltagere tog kampen op 

mod bane og modstandere. Klubmestrene blev: 

 

Juniorer       Herrer           Midage        Seniorer     Hulspil     

     - 
Nicholas 

Højer-

Nielsen 

Søren 

Christensen 

Hans Chr. 

Iversen  
Mikkel 

Edlers 

  

 



 

 

  Damer   

Juniorer       Damer          Midage        Seniorer      Hulspil      

     -      -  
Dorothee 

Brandt 

Gerda 

Merete 

Schmidt 

Dorothee 

Brandt 

 

Herreklub, Dameklub, Seniorklub, Juniorer og Eliten kæmpede hele sæsonen igennem og der blev 

således spillet i alt mere end 75 turneringer på banen i 2010, plus vores begyndere på mandags 

aftener. 

 

Udvalget har i 2010 fået et nyt medlem, Tino Pedersen og Palle Mortensen har valgt at hjælpe 

udvalget med sin ekspertise ”hjemmefra” i 2011. En stor tak til Palle for en stor indsats i 2010. 

Glenn Telvig 

 

 

Baneudvalget: 

2010 blev et år, hvor banen igen fik højnet sit pleje niveau, og vi kunne glæde os over skønne og 

smukt klippede fairways, teesteder og ikke mindst de lynhurtige greens, som kræver putterens fulde 

opmærksomhed hele vejen rundt. 

 

2011 bliver endnu et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvor vinteren har været brugt til at tynde ud 

i beplantningsbælterne mellem hullerne og forskellige nyplantninger er kommet til rundt på banen.  

I 2011 er der planlagt nye bunkeres på banen, og vi vil se, at de blå pæle vil forsvinde i 2011, 

hvilket bestemt ikke gør banen nemmere i den kommende sæson. 

 

Hele 2010 har vi kunnet se flag placeringen på skiltet ved 1. tee sted og dette fortsætter naturligvis 

også i 2011.  

Glenn Telvig 

 

 

Sponsor udvalget: 

I slutningen af sæsonen fik vi etableret et sponsor udvalg, som i 2011 vil forsøge at skaffe lidt flere 

midler til klubkassen og sponsorater til vore klubturneringer. Går du som medlem rundt med idéer 

til at hjælpe dette udvalg, skal du være mere end velkommen til at kontakte formanden for udvalget. 

Glenn Telvig 

 

 

Juniorudvalget:  

Da vi ikke var særligt mange medlemmer ved opstart af den nye klub ,var vores budget derfor også  

begrænset, men vi har fået nogle gode træningsdage ud af det alligevel.  

 

Vi har ikke haft nogle Juniorer ude og spille turneringer, men det håber jeg vil ske i 2011.  

 

Vi startede med træningen omkring 1. april grundet den lange vinter, dog var enkelte til 

vintertræning i Smørum, der stillede John D til rådighed.  

 



I løbet af foråret blev der trænet flittigt, og enkelte gange var mere end halvdelen af juniorerne til  

træning samtidig. Flere af juniorerne har også andre sportsgrene på højt niveau at se til, hvorfor der 

ikke altid er tid til at træne om søndagen. Men jeg har da heldigvis mødt flere juniorer på andre 

dage, hvor de var oppe og træne, så det er dejligt at se.  

Vi har prøvet at dele træningen lidt op, så børnene hcp. og aldersmæssigt kunne gå sammen på de  

forskellige træningsområder, dog kunne jeg godt tænke mig, at der kom lidt flere piger til træning 

så der evt. kunne blive en pigegruppe.  

Enkelte gange har jeg gået runder med juniorerne, hvilket er ganske hyggeligt, det vil jeg gøre mere 

ud af i det nye år.  

 

I løbet af året har flere af vores juniorer erhvervet langbanekort, hvilket er rigtig flot, og de er 

således ude at spille på banen, jeg håber alle vil tage godt imod dem derude.  

 

I sommerferien afholdt vi d. 18/7, 20/7, 30/7 og 3/8 Sommerferiegolf for børn i alderen 10-15 år. 

Dagen startede med, at der blev taget imod børnene af vores hjælpere - de blev så registreret, fik en 

flaske vand, en kasket og udleveret udstyr. Derefter fik de undervisning af protrænere og alle vores 

gode hjælpere. Det hele afsluttedes med spisning i caféen. Jeg har fået rigtig mange tilkendegivelser 

på, at det var et fantastisk arrangement hver gang, også selvom det styrtregnede den ene gang.  

I den forbindelse har vi fået flere nye juniorgolfere, så jeg håber på, at det kan blive et 

tilbagevendende arrangement.  

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke vore hjælpere, Hugo og Aase Erringsø Larsen, Jette 

og Søren Schmidt, Willy Olesen, Flemming Jensen og bestyrelsesmedlemmerne. I har gjort et 

fantastisk stykke arbejde, og jeg håber rigtig meget på, at I vil stille jeres fritid til rådighed en anden 

gang, frivillige hjælpere kan vi kun få for lidt af.  

Jeg skal samtidigt sende en stor tak til ZenIt for sponsorering af kasketter til sommerarrangementet 

og til vore egne Juniorspillere.  

 

I løbet af efteråret fik vi pludselig en ny protræner, Allan Kristensen, en rigtig behagelig fyr, som 

havde en masse gode idéer, og vi fik startet godt op, men desværre for os fik han tilbudt et 

drømmejob som protræner nede på Sydsjælland. Så p.t. ved vi ikke hvem vores nye træner bliver i 

det nye år.  

 

I December måned blev vi kontaktet af den gl. Greve Golfklub og fik overdraget deres Juniorudstyr, 

som vi er glade for og takker mange gange.  

Claus Lindqvist  

 

Begynderudvalget: 

I 2010 har der været ca. 15 begyndere igennem. Vi har haft nogle rigtig hyggelige timer - både i 

forbindelse med undervisning i teori samt om mandagen, hvor langbanekortet skulle erhverves. 

Det forholdsvis lille antal nybegyndere har resulteret i, at i 2011 vil selve grunduddannelsen foregå i 

Smørum. 

Begynderudvalget har for 2011 planlagt at oprette en kaninklub/netværksklub – både for de helt 

nye, der er på grunduddannelsen i Smørum, og for dem der har erhvervet DGU kortet. 

Vi fastholder spilletiden om mandagen – se meget mere om den nye Netværksklub på hjemmesiden. 

Den er ikke bare for nybegyndere, men også for helt nye medlemmer og andre. 

Tine Grening 

 

 



  

Regel- og Handicapudvalget: 

Udvalgets første opgave i 2010 var at udarbejde retningslinjer og kompetencer i HCP reguleringen. 

Formålet var en indkøringsperiode for selvindtastning af scorekort, og markørgodkendelse, hvor alt 

skulle foregå på GolfBoks. HCP udvalgets opgave var så en endelig godkendelse af HCP 

reguleringen. 

 

Det er HCP udvalgets opfattelse, at det har været en god og reel måde, både for spiller og markør. 

Mange scorekort har været forbi en HCP regulering, og et fåtal er blevet kasseret med manglende 

udfyldning. Der har også været manglende markørgodkendelse via GolfBoks, som senere er blevet 

rettet. 

 

Som med andre ændringer i arbejdsgange, så har dette krævet en tilvending. Og hvis vi skal være 

ærlige, så giver det fortsat udfordringer, hvorfor HCP udvalget tror, vi skal gå ”Full Monty” (se 

nedenfor). 

 

I starten regulerede Smørum v/ Robert Enroth alle scorekort. 

Da sæsonen først kom i gang og opgaven blev lidt omfattende, så deltog Roland Pedersen og Claus 

Voglhofer i løbende regulering af indkomne scorekort. 

 

Fremover er det HCP udvalgets intention, at der bliver opsat en scorekortbakke, hvor medlemmerne 

kan se, om ens scorekort er blevet godkendt, eller kasseret. Er scorekortet i bakken, er scorekortet 

forkert udfyldt, og det er om igen! 

 

Det er HCP udvalgets intention helt at droppe klubbens godkendelse af scorekort. DGU har 

godkendt denne praksis. 

 

”Full Monty” – når en spiller har indtastet sin score i GolfSuite og markøren har godkendt 

scoren også i GolfSuite, så reguleres spillerens hcp automatisk i DGU databasen. 

Scorekort skal fortsat afleveres i klubben. 

HCP udvalget overvåger reguleringerne og tager stikprøver. 

 

HCP udvalget var kun med i én af de første regelundervisninger. Derefter overlod vi regel- og 

etikettekurserne, samt de praktiske prøver til sekretariatet og pro’en. 

 

HCP udvalget havde heller ikke rettigheder til at give begyndere national spilleret (hcp 54). 

Scorekort med min. 18 point på 9 huller fra rød tee ud fra hcp 54  

Disse scorekort sender sekretariatet til administrationen i Smørum, hvor de fik tildelt national 

spilleret (hcp 54). 

 

Administrationen i Smørum sendte også DGU kortet til begynderen, når det kom fra DGU. 

 

Udvalget håber på en snarlig fremtid, hvor al administrationen HCP mæssigt ligger i vores regi. 

 

Til slut lidt om indeksering af huller. Den kommende indeksering af hullerne på banen er sket efter 

anbefaling fra klubben og hcp udvalget. 

Indekseringen er udarbejdet, ud fra statistisk materiale fra runder, spillet i 2010, og sparring med 

greenkeeper og eliteudvalg. 



Stig Person 

 

Eliteudvalget: 

Eliten stillede i sæsonen 2010 med 2 hold i Kvalifikationsrækken. Truppen var på ca. 22 spillere, 

som i løbet af sæsonen deltog i ca. 30 fælles træninger. 

Efter aftale med bane ejer havde alle elite spillere og juniorer, som deltog i de fælles træninger, frie 

bolde mod at elite spillerne samlede bolde på driving range alle weekender fra april til oktober. 

Elitens arbejde og retningslinjer defineres af de 4 medlemmer af elite udvalget i samråd med 

træneren, bane ejer og juniorudvalget. 

Formålet … 

Formålet med elitens arbejde er at udvikle klubbens talenter, således at spillerne udfordres optimalt 

og repræsenterer klubben og dets medlemmer på bedste vis. 

Målsætningen … 

Målsætningen for 2010 var at sikre oprykning til 4. division for 1. holdet og opnå minimum 6 point 

(af 12 mulige) for 2. holdet. 

Derudover var det målet, at minimum 10 spillere skulle under 5,0 i handicap, heraf minimum 5 

spillere under 4,0 i handicap. 

Resultaterne … 

Det lykkedes til fulde at opfylde alle målsætningerne for sæsonen. 

Rent faktisk vandt begge hold deres respektive puljer i Kvalifikationsrækken og skulle derfor spille 

om oprykning til 4. division på den meget udfordrende skovbane i Gilleleje. Spillet om oprykning 

blev en spændende affære, men heldigvis trak 1. holdet det længste strå og sikrede dermed 

oprykning til 4. division. 

Målsætningen for udviklingen i spillernes handicap må også siges at være opfyldt, da vi nu har 16 

spillere med under 5,0 i handicap og netop 5 spillere med under 4,0 i handicap. 

Målsætningerne for sæsonen 2011 … 

Ambitionerne for den kommende sæson er store. Ikke mindst fordi vi har mulighed for at fortsætte 

det målrettede arbejde med træner John Davies og bane ejers store velvilje til at skabe de bedst 

mulige betingelser for eliten - både hvad angår træning og frie bolde. 

Målsætningen for sæsonen 2011 er derfor: 

 oprykning til 3. division for 1. holdet 

 oprykning til 4. division for 2. holdet 

 20 spillere med under 5,0 i handicap, heraf 10 spillere med under 4,0 i handicap 

 at hjælpe dame eliten, således at de får den bedst mulige start 

 at indlemme de bedste juniorer i elitens aktiviteter og om muligt elite truppen. 

Claus Voglhofer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beretninger og orienteringer fra klubberne i klubben 
Materialet er til orientering, idet klubberne har egne vedtægter og egne generalforsamlinger. 

 

Herreklubben: 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2010: 

Velkommen til Linksgrevernes ordinære generalforsamling 2010.  

Vi kan nu se tilbage på vores første sæson, og vi er vokset til 41 betalende medlemmer. 

Det har været bestyrelsens mål at skabe en herreklub med en hyggelig og gemytlig atmosfære som 

det primære, men også med vægt på det naturlige konkurrenceelement, der er en uundværlig del af 

golfspillet. 

Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer for at have bidraget hertil, og jeg synes, vi er kommet godt 

i gang med en herreklub, hvor hyggen og konkurrencedelen er gået op i en god enhed.  

Vores tirsdags herredage er forløbet fortrinligt med god deltagelse hen over sæsonen. Specielt en 

stor tak til Roland for ihærdig ajourføring af de løbende resultater, både i den løbende turnering og i 

Eclectic turneringen. 

Vi sluttede af med en dejlig sæsonafslutning sammen med Dameklubben, og turneringen blev 

afviklet i fin stil. Jeg håber, at alle, der deltog, havde en god dag, og at vi fik gjort god reklame for 

både herre – og dameklubben, så vi kan tiltrække nye medlemmer i 2011. 

Det er vores beskedne mål at nå 50 medlemmer i 2011, men 60 ville ikke være dårligt  

Tak til hele bestyrelsen for hyggeligt samarbejde og tak til Roland for at bestyre vores hjemmeside 

samt til turneringsudvalget, Per og Frank for fin afvikling af tirsdagsafslutningerne samt 

årsafslutningen. 

Næste år er det bestyrelsen mål at få flere nye aktiviteter på programmet. 

Bla. vil vi arbejde på en eller flere ture til fremmede baner, f.eks. til en tur til Sverige og f.eks. 

udfordringer af andre herreklubber. Vi kan jo starte med at udfordre Smørum. 

Der kommer også et par andre ændringer og nyheder, som vil blive taget op under punktet 

indkomne forslag. 

Der skal lyde en tak til Rosita og Mette i Cafeen med altid godt humør på herredagen. Vi håber dog, 

at cafeen kan holde åbent tirsdag aften, så vi alle kan slutte af i fin stil på hul 19.  

Også tak til baneejeren repræsenteret ved Jens, der har været lydhør over for vores henvendelser. 

Og nu vi er ved takkeriet, en meget stor tak til vores greenkeepere, der har kæmpet med 

underbemandning og alligevel har formået at skabe en bane til os, vi bestemt godt kan være bekendt 

at invitere gæster med til. 

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens årsberetning. 

 

Efter generalforsamlingen har vi i bestyrelsen arbejdet med at etablere et samarbejde med Eliten, 

således at Herre-eliten bliver medlem af Herreklubben og vil deltage i tirsdagsmatcherne. 

Bestyrelsen er sikker på, at det vil gavne Herreklubben og at vi alle kan blive inspireret af godt 

golfspil. 

Bestyrelsen arbejder også videre med forslaget omkring at gøre tirsdagsrunderne til tællende runder. 
Vi arbejder på en løsning, der kan i mødekomme alle ønsker, således at vi vil gøre det frivilligt om 

runden skal være tællende eller ej. Blot skal medlemmerne inden tee-off markere, om runden skal 

være tællende eller ej. 



Vi afholder et bestyrelsesmøde forventeligt sidst i februar, hvor vi varmer op med tilrettelæggelse af 

den kommende sæson, ligesom vi arbejder med at finde en eller gerne flere sponsorer til 

Herreklubben. 

Vort primære ønske er forsat at højne det sociale liv i herreklubben og samtidig bevarer golfens 

oprindelige tradition som en gentleman-sport.  

Brian Stig Jørgensen 

Formand 

 

 

Dameklubben: 

Vi har i løbet af 2010 afholdt 6 bestyrelsesmøder, referaterne kan ses på hjemmesiden. 

  

Matcher: 

Vi spiller fortsat hver onsdag, dog er det kun månedsmatchen med fællesspisning, som tæller mht. 

præmier. 

Vi har valgt at spille alle vores matcher over 9 huller, så alle har mulighed for at være med. 

Løbende hen over hele sæsonen har vi haft en eclectic match kørende. 

 

 

Som afslutning på året afholdt vi en match sammen med Herreklubben, jeg har kun hørt ros om 

arrangementet. 

 

Vi arbejder på at deltage i Pink Cup i 2011. 

 

Vi har haft rigtig mange sponsorer i år og de har givet nogle dejlige gaver. 

 

Hjemmesiden er også kommet op at køre, her ligger referater, matcher samt en masse gode billeder 

fra vores månedlige afslutninger. 

 

Vi har og er i dialog med Dameklubben på Møn om etablering af en venskabsklub.  

 

Hovedklubben har tilmeldt et damehold til Danmarksturneringens kvalifikationsrække. Der er pt. 10 

deltagere, men vi kan sagtens bruge flere damer. Træningen vil foregå sammen med herreholdene.  

Tine Grening 

Formand 

 

 

Seniorerne 2010. 

 

2010 har været et turbulent år for seniorerne i Greve. Året startede med at Greve Golfklub ikke 

længere havde adgang til at spille på Greve Golfbane. Heldigvis blev hovedparten af seniorerne i 

Greve, men nu som medlem af Karlslunde Golfklub, der på den efterfølgende generalforsamling 

skiftede navn til Greve ny Golfklub. 

Seniorklubben fortsatte uændret sine aktiviteter på Greve Golfbane for seniorerne i Greve ny 

Golfklub. 

 

Mandag den 12. april holdt Greve Golfklub’s Seniorklub en ekstraordinær generalforsamling for de 

sidste 7 medlemmer, hvor det blev besluttet at nedlægge klubben. Efterfølgende blev der afholdt 



stiftende generalforsamling i Greve ny Golfklub’s Seniorklub. Frede Kruse-Christiansen blev valgt 

til formand, endvidere blev Stig Person, Lars Hartig og Jørgen Gotfredsen valgt til bestyrelsen. 

Grundlaget for Seniorklubben ( Vedtægt på seniorernes hjemmeside ) fortsætter uændret med golf 

og socialt samvær som de bærende elementer for seniorer i Greve ny Golfklub, der er fyldt 50 år. 

Ved etableringen fik klubben 45 seniormedlemmer, som ved årets udgang er blevet til 64 seniorer ( 

medlemsliste på Seniorernes hjemme-side ). 

 

Seniorerne har klubdag mandag, hvor der efter tilmelding og lodtrækning tees ud kl. 09.30 ( 

kl.10.00 i den ”mørke” tid ) med gunstart på bagni. Det må siges til seniorernes ros, at der er flittigt 

fremmøde med op til 30 til 40 seniorer, hvoraf de fleste efterfølgende hygger sig med fælles frokost. 

 

Første store arrangement var turen til Portugal arrangeret af Jette og Søren, hvor 13 seniorer deltog i 

den vellykkede, men noget våde golftur. 

 

SIMgolf i januar, februar, marts, november og december var også et tilløbsstykke i den tid, hvor 

udendørs golf er uberegneligt p.g.a. vejret. Der var næsten fuldt hus hver gang med op til 32 

deltagere, der er det maximale antal deltagere. 

 

På hjemmebanen afholdt Seniorklubben Forårsturnering den 8. april, Sommerfest den 17. juni og 

Efterårsturnering den 30. september. Alle 3 arrangementer, der blev spillet med gunstart over 18 

huller med efterfølgende spisning, havde tilmelding på 30 til 40 deltagere. Vinderne modtog en 

vandrepræmie bestående af en historisk jern / kølle på en plade, hvor vinderens navn indgraveres. 

Stor succes med flot tilmelding og højt humør, og rigtig stor tak til de seniorer der stod for 

arrangementerne. 

 

Søndag den 2. og mandag den 3. maj havde Marianne og Jørn Sheye arrangeret golftur til Møn’s 

Golfklub, hvor flere valgte at spille begge dage med indlagt overnatning. Igen en stor seniorsucces 

med store præmier der sluttede med en utrolig lækker frokost. 

 

Den 18. og 19. maj havde Stig arrangeret en golftur til Elisefarm Golfklub i Sverige, hvor 14 

seniorer deltog i et yderst vellykket arrangement på en noget anderledes bane, end den vi er vant til. 

Flotte præmier og stor tak til arrangøren. 

 

 

Mandag den 31. maj havde Seniorklubben inviteret tidligere medlemmer af Greve Golfklub’s 

Seniorklub til en omgang 18 hullers Stableford med gunstart og efterfølgende fælles frokost. 46 

tilmeldte hvoraf de 15 var tidligere medlemmer, hyggeligt og godt arrangement i god stemning. 

 

Mandag den 9. august var seniorerne en tur på Skovbo Golfklub’s bane arrangeret af Edith og 

Gerda S. Som sædvanligt et godt arrangement med stor tilslutning på 36 seniorer. Flotte præmier til 

div. vindere der blev overrakt under spisningen af stegt flæsk ad libitum. Stor tak til arrangørerne 

for en rigtigt god dag. 

 

Fredag den 10. september havde Annelise arrangeret natgolf for 14 seniorer, der ikke er 

mørkerædde. Aftenen startede med lidt godt at spise samt god og rigelig vin. Efter turen i mørket 

sluttede aftenen med et flot ostebord akkompagneret af tyverialarmen, der ikke som aftalt var slået 

fra – men det blev den. Flot og spændende arrangement. 

 



Torsdag den 2. december var der Julefrokost arrangeret af Stig i Tunehallen’s Cafeteria, hvor 36 

festklare seniorer deltog i det overdådige arrangement med stor tak til arrangøren. 

 

Seniorernes interne klubmesterskab blev afholdt i slutningen af august og først i september med 2 

omgange Stableford og 2 omgange Slagspil, hvor bedste omgang i hver af kategorierne tæller. 

Hertil lægges de 2 bedste omgange SIMgolf fra de 5 arrangerede spil i slutningen af 2010 og først i 

2011. Resultatet er derfor først klart til offentliggørelse i april. 

 

Løbende over sæsonen på klubdagene har Gerda og Palle arrangeret en hulspils-turnering som 

fremgår af Aktivitetslisten. 

På andre klubdage er der af bestyrelsen med mellemrum arrangeret andre former for spil end 

Stableford, hul – og slagspil, så der kommer lidt afveksling i spillet. 

 

Lars følger op på deltagerlisten, hvoraf det fremgår, hvilken senior der deltager flittigst på 

seniordagene, og hvordan scoren har været i sæsonen. Afstemningen blandt seniorerne ud fra den 

fremlagte liste gav en stort flertal af stemmerne til Annelise, der blev belønnet med et gavekort til 

butikken. Stort og velfortjent tillykke. 

 

Året sluttede med et jule – nytårskomsammen i Karlslunde Seniorklub’s lokaler den 30. december ( 

vort lokale i Greve var desværre sneet inde ) arrangeret af Lars. 36 seniorer samt et par ægtefæller 

deltog i afslutningen med 2010 med at skåle i champagne med dertil hørende kransekage og med 

formandens ønske om et godt 2011 i Seniorklubben. 

 

2011 er nu allerede påbegyndt med div. aktiviteter for seniorerne ( Aktivitetsplan for 2011 er lagt 

ind på seniorernes hjemmeside ) og alt tegner på endnu et godt og aktivt år for medlemmerne i 

Seniorklubben. 

 

Seniorklubbens bestyrelse 

Jørgen Gotfredsen 

 

 

 

 


