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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 2011 – bilag 1. 

 

4: Mundtlig beretning om klubbens virksomhed efter 1. januar 2012 –  

    og ikke mindst efter den 29. februar 2012. 

 

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

 

6: Indkomne forslag – ingen. 

 

7: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Jfr. ”Medlemskategorier og kontingenter”, samt kr. 100,- for passive. 

    c : Specificeret budget forelægges. 

mailto:klubben@grevegolfklub.dk


 

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

    A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

         Nuværende Claus Voglhofer,  der indstilles til genvalg. 

         Nuværende suppleant Roland Petersen, der indstilles til genvalg. 

 

    B: Bestyrelsesmedlem for en etårig periode: 

         Nuværende suppleant Jørgen Gotfredsen. 

         Bestyrelsen foreslår: 

         Nyvalg af Tino Petersen. 

                              

    C: Suppleanter for en etårig periode: 

         Nuværende Jørgen Gotfredsen, der indstilles til genvalg. 

         Nuværende Roland Pedersen er indstillet til bestyrelsesvalg. Opnås valg 

         foreslår bestyrelsen nyvalg af Brian Rasmussen. 

 

9: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

    A: Revisor for en etårig periode: 

         Nuværende Poul Erik Rasmussen, der indstilles til genvalg.      

          

    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 

         Nuværende Aase Erringsø Larsen, der indstilles til genvalg. 

    

    

10: Eventuelt. 
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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 2011. 

 

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

referaterne fra de 8 afholdte bestyrelsesmøder, udvalgsarbejdet, udsendte Nyhedsbreve m.m. 

 

 

Foreningsåret – klubbens 2. leveår – fik en stabil og rolig start hvor årets turnerings- og 

arbejdsplaner blev tilrettelagt. Væk var erindringen om den tidligere klub negative færden og 

stridigheder med bane ejer. 

Bestyrelsen var klar til at tage fat. 

 

Blandt de første tiltag var en ide om hvert år at afvikle et informationsmøde i februar forud for 

generalforsamlingen i marts. 

Grundtankerne var at bestyrelsen ville præsentere det foreløbige regnskab og det foreløbige budget 

for at give lejlighed til – i støre omfang end ved en generalforsamling - at kunne spørge ind til de 

økonomiske sammenhænge, bl.a. set i sammenhæng med de afviklede eller planlagte aktiviteter. 

35 medlemmer plus bestyrelses og udvalgsmedlemmer tog imod tilbuddet og mødet afsluttedes med 

orienteringer fra bane og administration. Først en orientering fra dir. Jens Rasmussen om banens 

planer for 2011 ligesom en del medlemmer fik svar på spørgsmål om dette og hint. Dernæst – som 

mødets afslutning - en orientering om hvorfor vi ved årets start havde forladt Golfbox og var gået 

over til GolfSuite, ligesom platformen for klubbens hjemmeside var i gang med at blive ændret til 

en platform magen til alle øvrige klubber i Smørum Golfcenter regi. 

De fremmødte fik endelig en grundig gennemgang af funktionerne i GolfSuite – ikke mindst i 

bookingsystemet. 

Alt i alt en konstruktiv aften som deltagerne anbefalede gentaget hvert år. 

 

Dansk Golf Unions årlige PR dag for nye golfspillere – den såkaldte ”Golfens Dag” gennemførtes 

den 10 april og klubben var sammen med banen med i projektet der blev en stor succes med 120 

gæster og efterfølgende 12 – 15 nye medlemmer i begyndergruppen. 

Forud for dagen havde flere – blandt andet vore elitespillere - reklameret for arrangementet i de 

omkringliggende store centre. 

 

 

 

 

I maj 2011 indgik Ældresagen i Danmark en landsdækkende aftale med golfsporten – en aftale 

hvori interesserede golfklubber kunne indgå. 

Vi meldte os under fanerne og fik gang i informationsmøder og i løbet af året mødte vi næsten 25 

interesserede fra ældresagen i Greve. Flere fik hurtigt DGU kort og blev fuldgyldige medlemmer, 

andre købte 2 perioder i løbet af sæsonen og adskillige går kun og venter på forårets komme så de 

kan komme i gang igen. 

Vi forventer en forøgelse af interesserede i den nye sæson. 

 

http://www.grevenygolfklub.dk/


Efter et års forgæves forsøg på at få opsat en hjertestarter via Trygfonden bevilgede banen et 

eksemplar der i dag hænger i klubhuset. 

Et af klubbens medlemmer der er uddannet instruktør på området gennemførte som frivillig leder  

4 kurser i løbet af efteråret for 45 af klubbens medlemmer. Det er planen at indbyde til nye kurser i 

2012. 

I skrivende stund har hjerteforeningen i Greveområdet doneret et antal minidukker til brug for 

træning i brugen af hjertestarter og vejledning i kunstigt åndedræt. 

 

Igennem de senere år har skattevæsenet været på udgik efter den måde som golfklubber og bane- 

ejere samarbejder på. Man fandt, at alt for mange steder, var det alene bane ejer, der såvel praktisk 

som økonomisk stod for tingene, hvilket ikke må finde sted. I den anledning er kontingentmodellen 

her i klubben ændret, således at klubben som udgangspunkt får del i alle indtægter – kontingent, 

spilleret, greenfee og brug af Driving Range. 

Ændringerne set tydeligt i det budgetforslag, der bliver fremlagt på selve generalforsamlingen. 

 

Som nævnt ovenfor indførtes GolfSuite ved årets begyndelse. Programmet er ikke bare en anden 

måde at booke spilletider på, men kan samtidig en masse andet til gavn for 

turneringstilrettelæggelse, handicapregulering, bestyrelsesarbejde, økonomi o.m.a. 

Desværre nåede alle disse funktioner slet ikke at komme i gang i årets løb, og mangen en gang har 

bestyrelsen ønsket sig tilbage til Golfbox.  

Vi må håbe, at det kommer helt op at køre. 

 

Siden vi startede klubben i januar 2010, har vi ikke deltaget i Regionsgolf på Sjælland. For 2012 har 

vi indgået aftale med banen om, at en deltagelse af 2 hold kan indpasses i banens årsplan, hvorfor vi 

har tilmeldt 2 hold. Et hold for de bedste spillere med hcp ned til 4 og et hold i seniorgruppen for 

spillere over 50 år (kvinder) og over 55 år (mænd). 

Vi kender ikke modstanderne endnu, men begge hold vil få tre hjemmekampe og tre udekampe. 

 

Klubben deltager i de forskellige råd og nævn under Kultur og Fritid i Greve kommune. 

Forskellige mindre tilskud er opnået i årets løb. 

Stig Person er med i bestyrelserne i Idrætsrådet og i Idrætsunionen. 

I 2012 er der planer om at arrangere en golfdag for byrådets medlemmer og deres administrative 

ledere. 

 

Det officielle og overordnede samarbejde mellem klubben og banen er foregået ved de kvartalsvise 

samarbejdsudvalgsmøder fra hvilke, der er udsendt mødereferater, der kan ses på hjemmesiden. 

Samarbejdsånden og viljen har helt igennem været positiv – således også omkring planlægningen af 

muligheder, aktivitetsplan og medlemskategorier for 2012.  

 

Bestyrelsesarbejdet, der som tidligere er gennemført med deltagelse af suppleanterne, er forløbet 

godt og konstruktivt 

I foråret forlod Glenn Telvig bestyrelsen og klubben, idet han fik ansættelse som administrator i en 

anden golfklub. Suppleanten Jørgen Gotfredsen har efterfølgende været medlem af bestyrelsen og 

løftet opgaven som formand for Turnerings- og Baneudvalget. 

I efteråret forlod Søren Kramer bestyrelsen af private/arbejdsmæssige grunde og suppleant Roland 

Petersen indtrådte i bestyrelsen. Ved samme lejlighed konstituerede bestyrelsen sig med Stig Person 

som kasserer. 

 



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

nyhedsbreve, hjemmesiden og senest afvikling af orienteringsmøde den 7. februar. 

 

Afslutningsvis takker jeg for et godt samarbejde i bestyrelsen, i alle udvalg, klubberne i klubben og 

hos alle de medlemmer, der har hjulpet ved vore forskellige arrangementer. 

Også en tak for samarbejdet med Dansk Golf Union, administrationen i Smørum, banens personale 

og direktion. 

 

Frede Kruse-Christiansen 

 

 
Turneringsudvalget 2011. 
 
Der var også i 2011 stor aktivitet i Greve Golfklub, hvor Turneringsudvalget var involveret.  
Samtidig måtte Glenn Telvig af arbejdsmæssige årsager melde sig ud af Greve Golfklub 
og dermed fratræde som formand for Turneringsudvalget i april. Som nyt 
bestyrelsesmedlem og formand for Turneringsudvalget, indtrådte suppleanten Jørgen 
Gotfredsen. Samtidig blev udvalget udvidet til 6 medlemmer, så det nu består af : Jørgen 
Gotfredsen, formand, Claus Voglhofer, Tino M. Pedersen, Roland Pedersen, Poul Erik 
Rasmussen og Jesper Carstensen. 
Turneringsplanen var udfærdiget, så nu var det ” bare ” at få den afviklet bedst muligt. 
Turneringsudvalget stod for 4 lukkede turneringer med god deltagelse og afvikling. 
Turneringerne vil i den kommende sæson 2012 blive åbne. Det store arrangement, som er 
pålagt udvalget, er afholdelse af Greve Golfklub’s Mesterskab’s Turnering. Takket være de 
2 ” garvede ” i udvalget Claus Voglhofer og Tino Pedersen lykkedes at få stablet 
turneringen på benene. Da der var nogen usikkerhed omkring etableringen, er der nu 
udformet en manual til brug ved tilrettelæggelsen. 
Alt så såre godt ud med gode tilmeldinger fra herresiden, desværre var det lige før, vi 
måtte aflyse mesterskabet for damerne p.g.a. manglende tilmelding. Det lykkedes dog at 
få nogle af damerne til at melde sig. 
Mesterskabet i 2011 var desværre forstyrret af ualmindeligt dårligt vejr med regn og 
torden, hvilket betød indskrænkning af de planlagte runder. Lørdag teede juniorer, herrer 
samt midtage herrer / damer ud. Da sidste hold var sendt af sted startede uvejret, så 
turneringen måtte afbrydes. Ikke mere golf den dag. Søndag blev de spillere, der var 
startet om lørdagen, sendt ud til det sted på banen, hvor de sluttede om lørdagen. 
Seniorerne blev herefter sendt af sted. 2. runde for juniorerne samt herrer og midtage 
herrer blev herefter afviklet over middag. Damerne spillede kun 1 runde i lighed med 
Seniorerne. 
De 8 bedste herrer / damer i slagspillet afviklede i den efterfølgende week end 
klubmesterskabet i hulspil. Så uanset vejrguderne ikke var med os blev mesterskaberne 
afviklet i reduceret form og mestrene fundet. 
 
Det blev hos Herrerne : 
Juniorer : Nichlas Rasmussen 
Herrer :    Nicholas Højer-Nielsen 
Midtage : Brian Rasmussen 
Seniorer : Kurt Lauritsen 
Hulspil :    Mikkel Edlers 



og hos Damerne : 
Midtage : Mette Pedersen 
Seniorer : Lene Kristiansen 
Hulspil :   Tine Grening 
 
Greve Golfklub’s deltagelse i Synoptik Cup blev reguleret af Claus Voglhofer og var en 
rimelig succes. Vi deltager igen i 2012 i de 4 åbne turneringer. 
 
Tak til udvalgsmedlemmerne for godt samarbejde. 
 
Jørgen Gotfredsen 
 
 
Baneudvalget 2011. 
 
Udvalget har fået et glimrende samarbejde med Green Keeperne, så aktuelle problemer / 
spørgsmål vedr. banen hurtigt bliver løst. 
Banen har undergået flere ændringer i årets løb med fjernelse af de blå pæle, kraftig 
udtynding i træerne, udplantning af træer, kraftig udtynding i roughen samt barbering af 
brynene ved bunkers. Der er etableret en ny bunker på hul 9 og det forventes, der bliver et 
par nye bunkers på hul 6. 
Green Keeperne fører desværre en ulige kamp mod kløveren på banen, da der er meget 
strenge restriktioner for sprøjtning, som Greve Golfbane selvfølgelig overholder til punkt og 
prikke. Så vi må tage forholdene, som de er, og det er nu heller ikke så slemt. 
Baneudvalget har i løbet af året ved flere lejligheder gjort opmærksom på Banen og 
Klubbens ordensregler, som det er vigtigt de enkelte medlemmer overholder bl.a. med at 
lægge tørv på plads, rette nedslagsmærker og rive efter sig i bunkeren. Det er nødvendigt 
at overholde og efterleve disse regler, hvis vi fortsat skal have en ordentlig bane at spille 
på. 
 
Tak til alle involverede i arbejdet i 2011. 
 
Jørgen Gotfredsen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beretning Juniorafd. 2011 

 
Vi startede året op med godt 20 juniorspillere, og fik ny protræner, Peter Jeppesen som 
juniorerne er meget glade for. 



Vi har kørt træning hver søndag fra 12-14 og hver torsdag fra 17-18, siden efterårsferien 
dog kun søndag. 
Og da vinteren kom sent har vi fået mulighed for at træne hele efteråret frem til efter jul. 
 
Igen i år har vi haft sommerferiegolf 4 gange på Greve Golfbane, som er en fin mulighed 
for at kapre nye juniorer til golfsporten. Igen i år var det en succes, da vi fik god hjælp. 
Jeg vil gerne sende en tak til alle de frivillige hjælpere som igen stillede op og gav en hånd 
til sommerferiegolf, jeg håber I er med igen i 2012 for uden jer bliver det svært. 
 
Samtidig har Peter pro, haft et større arbejde i gang med 30 skoleklasser til introduktion til 
golf, og flere følger, hvilket vi håber, vil lokke flere unge til. 
 
I sensommeren fik vi endelig afholdt vores juniorcamp, det gik lidt trægt med tilmeldingen i 
starten men vi nåede op på 12-13 stykker. Da vi mødte fik vi sat telte op så de var klar til 
natten. 
Vi havde en god gang træning med forskellige indslag, senere på dagen spillede vi 
generationsmatch med forældre og om aftenen grillede vi sammen med forældre og børn. 
Da det var blevet mørkt var vi ude og spille natgolf med lysbolde og omkring midnat gik vi 
til køjs. 
Søndag morgen var der fælles morgenmad og derefter sluttede vi af med 
søndagstræningen. 
 
På de tilbagemeldinger jeg har fået er jeg sikker på at tilmeldingen i år vil gå meget bedre. 
Jeg vil også gerne her sende en tak til alle forældre og andre der gav en hånd med for at 
gøre vores juniorcamp til en stor succes. Håber I igen er klar til at gøre det til en fantastisk 
camp for vores juniorer. 
 
I 2011 havde vi 3 juniorspillere ude og spille turneringer. 
 
Nikolai og Daniel var ude og spille JDT Tour og sluttede på 10 & 12 pladsen, og pga. 
afbud blev Nikolai inviteret med til Supercuppen, hvor han fik spillet Hirtshals, Sindal og 
Hjørring. 
Mathias Rømer spillede i kredsturneringen hvor han vandt E-rækken og derfor skal ud 
med de kendte til Stjernegolf i år. 
Et af vores nye medlemmer Joachim, som var med på juniorcampen oplevede i år at være 
i ZONEN, da han gik en kanonrunde til en masse point, ja han gik bl.a. for9 i par. 
Så det bliver spændende at følge ham, da han først lige er startet. 
Vi sluttede året tæt på at være 30 juniorer. 
 

 

 

 

Begynderudvalgets beretning 2011 

 

2011 har været et rigtigt godt år set med mine øjne, idet der er kommet rigtig mange nye medlemmer til 

Greve Golfklub. 



I alt 25 ”kaniner” har læst, trænet og spillet for at bestå regel- og slagprøven, samt opnå de famøse 18 

point som udløser et DGU-kort. En stor del af jer fik kortet inden sæsonen sluttede, et stort tillykke til jer. 

Vejret var for det meste med os gennem hele sæsonen, dog måtte vi have regntøjet frem et par gange, 

ligesom enkelte fik ret våde fødder på grund af vandpytter på banen. Vi har også måtte stoppe inden 9. hul 

pga. mørke, men alt i alt har vi haft nogle hyggelige timer med masser af gode grin, motion og godt golfspil.  

I 2011 kom ældresagen også med i begyndertruppen, et stort velkommen til jer, tror vi kan få et rigtigt godt 

samarbejde i årerne fremover. 

Jeg vil også godt benytte lejligheden til at takke alle Jer, som har mødt op om mandagen for at gå fadder for 

kaninerne, håber I også er klar i 2012. 

Skulle andre i klubben have tid og lyst til at gå fadder er I meget velkomne til at kontakte mig.  

Glæder mig til vi ses til sæsonstart mandag d. 16. april 2012. 

 

Tine H. Grening 

Formand for Begynderudvalget 

 

 

Beretning for Regel- og Handicapudvalget 2011 

 

Desværre så går det til tider ikke som "præsten" prædiker. Da vi havde 

Golfbox, skulle HCP reguleringen foregå som "Full Monthy". Det nåede vi ikke, 

da vi skiftede til GolfSuite, og her gik det ikke bedre, vi har ikke regulering m. 

"Full Monthy" endnu, så HCP udvalget har i hele 2011 registreret scorekort, 

efter bedste evne, og i det omfang, at GolfSuite var tilgængeligt. 

 

Det var ikke tilfældet sidst på året, så scorekortene tog turen til Smørum og 
tilbage igen! 

 

Det er stadig 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 i DGU databasen. 

Scorekort skal fortsat afleveres i klubben. 

HCP udvalget overvåger reguleringerne og tager stikprøver. 

 

I samarbejde med begynderudvalget, blev der i foråret arrangeret en bane- 
vandring for klubbens begyndere, hvor man gennemgik regelsæt m.m. 

 



Når vi skal se fremad, så står den på en stor udfordring med de nye HCP 

regler, for registrering af scorekort. 

Efter d. 1. juli d.å. kan der kun ske regulering af HCP ved privatrunder, hvis de 

er gennemført efter reglerne for EDS (Ekstra Dag Scorer). 

 

Regel- og Handicapudvalget 

 
Stig Person 
Claus Voglhofer 

Roland Pedersen 

 

 
Eliten i sæsonen 2011 
Eliten stillede i sæsonen 2011 med 1 hold i Kvalifikationsrækken og 1 hold i 4. division. 

Truppen var på ca. 20 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- 

træningen, frie bolde mod at elite spillerne samlede bolde på driving range alle weekender fra 

april til oktober og juniorerne løbende samlede bolde i hegnet rundt om driving range. 
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, dets medlemmer og banen på bedste vis. 

Målsætningen … 

Målsætningen var at sikre oprykning til 3. division for 1. holdet og oprykning til 4. division 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 ikke helt at opfylde målsætningerne for sæsonen. 
2. holdet vandt deres pulje i Kvalifikationsrækken og sikrede sig en plads i Oprykningsspillet. 

Desværre lykkedes det ikke 1. holdet at vinde deres pulje og dermed direkte oprykning til 3. 

division. Dermed spærrede 1. holdet for 2. holdet, da en klub kun kan være repræsenteret 

med ét hold i hver division. 

Målsætninger for udviklingen i spillernes handicap er næsten opfyldt, da vi nu har 17 spillere 
med under 5,0 i handicap og 3 spillere med under 4,0 i handicap. 

Målsætningerne for sæsonen 2012 … 

Målsætningen for den kommende sæson er tilsvarende ambitionerne for 2011. Ikke mindst 

fordi vi har mulighed for at fortsætte det målrettede arbejde med træner Peter Jeppesen og 
bane ejers store velvilje til at skabe de bedst mulige betingelser for eliten både hvad angår 

træning og frie bolde. 

Målsætningen for sæsonen 2012 er derfor: 

 oprykning til 3. division for 1. holdet 

 oprykning til 4. division for 2. holdet 

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

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

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

 

Claus Voglhofer 

 

 



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

 
Herreklubben 

 

Formandens årsberetning for 2011: 

Velkommen til Linksgrevernes ordinære generalforsamling 2011.  

Vi kan nu se tilbage på vores sæson 2011. 

Det har også i 2011 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, at vi i 2011 har 

forsat de gode intensioner med en herreklub hvor hyggen og konkurrencedelen er gået op i en god 

enhed.  

Vi er nu 54 medlemmer med plads til flere. 

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 samt i hulspilsturneringen. Vores tur til Sverige var en skøn tur. Vi håber at 

flere få lyst til at deltage i 2012 og bestyrelsen vil se på hvilken form, der kan tiltrække flest mulige 

medlemmer til at deltage. Bestyrelsen vil også se på, om vi kan optimere den løbende turnering og 

Eclecticturneringen, for eksempel ved opdeling i flere kategorier, så flere kan være med til at 

kæmpe om førstepladsen. 

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 2012. 

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 endnu flere nye aktiviteter på programmet bl.a. vil vi forsøge at 

skabe kontakt til andre herreklubber til gensidige udfordringer.  

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.  

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

med at holde banen i fin form og kløverne væk fra fairways. Det er lykkedes at skabe en bane til os, 

vi bestemt godt kan være bekendt at invitere gæster med til med speciel ros til vores greens. 

Med disse ord vil jeg afslutte formandens årsberetning. 

 

Brian Stig Jørgensen 

Formand 

 

 

 

Dameklubben 

Bestyrelsens beretning 

 
Synes godt nok tiden går stærkt, vi har allerede spillet 2 sæsoner i vores nye klub. 

Jeg synes stadig at vi har en rigtig god dameklub, hvor der sker en masse. Vi er  p.t. 25 medlemmer. 



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

 

Matcher: 

I årets løb, helt præcis 26 onsdage, har vore medlemmer kunnet spille damedag og med nogle få 

undtagelser, aflevere scorekort til eclectic matchen. 

Undtagelserne er de månedsafslutninger, hvor vi ikke har spillet stableford. 

Disse aftener har bestemt ikke været kedelige, snorematchen er nok den, der har fået den største 

morskab frem hos deltagerne. Vi har hygget os og fået dejlig mad fra caféen og uddelt præmier 

både fra vores gavmilde sponsorer og indkøbte. 

En enkelt aften sluttede vi vores match ved at spise hos Figgaro´s Pizza & Kebab, som er blevet en 

af vore sponsorer. 

I hver månedsafslutning har der deltaget ca. halvdelen af vore medlemmer, det kunne da ha’ været 

sjovt med flere, men må siges at være OK. 

Vi valgte, at droppe månedsafslutning d. 28. september, da fællesafslutningen med herreklubben var 

fastsat til 1. oktober og mente derfor, at det kunne reducere antallet af tilmeldinger til 

fællesafslutningen. Her deltog dog kun 9 damer ud af 25, det var lidt skuffende. 

I 2012 er fællesafslutningen, med herreklubben, fastlagt til 6. oktober, d.v.s. at de tilbagemeldinger 

vi har fået med ønske om månedsafslutning i september vil blive taget til efterretning. 

 

VORES STØRSTE UDFORDRING I ÅR VAR PINK CUP  

D. 5. juni afholdt vi Pink Cup med 56 deltagere, både kvinder og mænd.  

Vi havde en rigtig dejlig dag og vejret var helt i top, sol og ingen vind. Inden matchen havde vi fået 

en del præmier fra Kræftens Bekæmpelse. 1.,2. og 3. præmie til de 2 damerækker. 

Til længste drive og tættest på hul, samt nogle enkelte præmier til lotteriet. Da herrerne også ville 

støtte, måtte vi ud og skaffe sponsorpræmier til dem og nogle ekstra præmier til lotteriet. Vi fik 

både fra vore egne sponsorer, andre firmaer, private og banen.    

Vi fik samlet knap 17.000 kr. ind, men det var desværre ikke nok til at vi kunne komme med i den 

store finale i Silkeborg, men alt i alt var det en god match, som vi vil afholde igen. Det bliver 

formentlig d. 17. juni i 2012. Så har I gode ideer til f.eks. sjove indslag, pyntning af banen/klubhus, 

sponsorer så hører vi gerne fra jer. 

 

Vi har igen i år haft mange sponsorer (de står nævnt på hjemmesiden), som har givet nogle dejlige 

gaver.   

 

En af vores sponsorer, Brother and Sister i Tune Centret, har afholdt 2 aftenarrangementer for os, 

hvor vi har kunnet købe tøj med procenter. 

 

 

Der er nu mulighed for at købe en polo med logo for kr. 350,00 den bluse som Dameklubben spiller 

med er rød. Blusen kan bestilles hos Tine, som vil stå for indkøb til Dameklubben. 

 

Hjemmesiden kører fortsat, vi har fået lagt alle referater samt dejlige billeder af vores 

månedsafslutninger ind. Har I ønsker om ændringer hører bestyrelsen gerne om det.   

 

Vores arbejder med at få en ”venskabsklub” fortsætter. Vi er stadig i dialog med Dameklubben på 

Møn. 

 



Vi har i Bestyrelsen talt om at lave et arrangement ”ud af huset” her tænker vi på at finde en anden 

golfbane at spille på en onsdag i sæsonen, vi hører gerne under eventuelt hvordan stemningen er 

overfor dette. 

 

Vores damehold i Danmarksserien kæmpede det bedste de havde lært, vi fik ingen sejre, men blev 

heller ikke ”fejet ud” af banen og vi fik spillet en masse golf på flere fremmede baner.  

 

I 2012 er der igen tilmeldt et damehold til Danmarksserien, jeg vil i nærmeste fremtid sende en mail 

ud omkring betingelserne for deltagelse, træning samt optagelse på holdet. Det er ikke fordi holdet 

kun er for særlige indviede, at jeg ikke fortæller om det her, men fordi holdet ikke kører i regi af 

dameklubben. 

 

Dette var bestyrelsens beretning, jeg vil godt benytte lejligheden til at takke jer alle for en god 

sæson med nogle hyggelige timer og håber at I også vil være med næste år, samt at være med til at 

skaffe flere medlemmer til dameklubben. Samtidig vil jeg som formand også sige en stor tak til 

bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde samt nogle rigtige hyggelige timer, når vi har afholdt 

bestyrelsesmøder. 

 

Tine Grening. 

 

 

 

 

Greve Golfklub, Seniorklubben 2011. 
 
2011 har været et godt og aktivt år for seniorerne i Greve Golfklub, hvor vi har markeret os 
markant i den nye klub på Greve Golfbane – Greve Golfklub. 
 
Seniorklubben havde pr. 31.12.2011 en nettotilgang på 10 medlemmer i 2011, så vi nu er 
74. I årets løb har vi måtte sige farvel til Jørn Sheye og Leif Henriksen ligesom en god 
håndfuld medlemmer af forskellige grunde har forladt klubben. Seniorklubben har dog 
stadig god tiltrækning på såvel nye som gamle medlemmer, så vi har sagt goddag til 19 
som medlemmer af Seniorklubben i 2011. 
 
På den Ordinære Generalforsamling den 2. maj 2011 besluttede man i lighed med 
moderklubben at slette ny i navnet, så vi fremover hedder Seniorklubben i Greve Golfklub. 
33 medlemmer var mødt op og genvalgte den siddende bestyrelse med Frede Kruse-
Christiansen som formand, Lars Hartig som kasserer, Jørgen Gotfredsen som sekretær og 
Stig Person som medlem. Poul Erik Rasmussen som revisor.  
Sideløbende med generalforsamlingen blev vinderne af årets interne Seniormesterskab 
kåret. Hos damerne fuldførte 12 og hos herrerne 18 de krævede runder med Stableford, 
slagspil og SIMgolf. Samlet vinder hos damerne blev Marianne Flindt og hos herrerne 
Søren Schmidt, begge med en særdeles stabil score. Applaus til vinderne. 
Referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden, hvor vi har fået ny Webmaster, idet 
Roland Pedersen har påtaget sig jobbet. 
 
I uge 10 havde Jette og Søren Schmidt igen i år arrangeret en tur til Spanien, hvor 26 
seniorer deltog. Desværre var vejret ikke det bedste, men det ødelagde ikke humøret hos 



deltagerne, som forventer bedre vejr i 2012, hvor Jette og Søren igen har påtaget sig 
opgaven som arrangører. 
 
SIMgolf i januar, februar, marts, november og december var også i 2011 et tilløbsstykke i 
en tid hvor udendørs golf er uberegneligt p.g.a. vejret med næsten fuldt hus (32) hver 
gang. Tak til Jørgen for godt arbejde. 
 
Året startede i Greve med en match med seniorerne fra Smørum Golfklub på Greve 
Golfbane den 4. april. 50 tilmeldte seniorer blev fordelt i 4 bolde med 2 medlemmer fra 
hver klub. Den samlede score for bedste 4 bold lød på 120 point, hvilket udløste en 
præmie til spillerne. Godt arrangement til alles tilfredshed.  
 
Torsdag den 14. april afholdt Seniorklubben Forårsturneringen arrangeret af  
Edel og Poul Erik.  27 seniorer deltog i et godt arrangement med Frede som vinder af 
Vandrekøllen. Tillykke til Frede og stor tak til Edel og Poul Erik for et stort og godt 
arrangement, genvalg i 2012. 
 
I week-enden den 15. og 16. maj havde Marianne og Jørn Sheye arrangeret den årlige 
udflugt til Møn. 27 seniorer var tilmeldt denne attraktive golfweek-end, der dog i år var 
skæmmet af halvdårligt vejr. Stor tak til fam. Sheye for et stort arbejde. 
Den planlagte tur til Sverige sidst i maj måtte desværre aflyses p.g.a. manglende 
tilslutning. 
 
Torsdag den 16. juni afholdt Seniorklubben den årlige Sommerturnering arrangeret af 
Aase E.L. og Hugo. 36 tilmeldte var tilmeldt dette arrangement på en fantastisk 
sommerdag. Vandrekøllen blev vundet af Gerda M. Schmidt med hele 36 point. Stort 
tillykke til Gerda og stor tak til Aase og Hugo for et stort og godt arbejde. Genvalg i 2012. 
 
Mandag den 18. juli havde vi inviteret seniorerne fra Harekær Golfklub til en social match 
på Greve Golfbane. 72 seniorer var tilmeldt med 38 fra Harekær og 34 fra Greve. 
Desværre indløb 3 afbud så 69 tørnede ud i 3 og 4 bolde med 2 fra hver klub i det omfang 
det kunne lade sig gøre. Bedste bold scorede samlet 129 point, hvilket udløste præmie til 
spillerne. Endnu et godt og meget tilfredsstillende arrangement med stor ros fra alle 
deltagerne. 
 
Mandag den 8. august tog vi endnu en gang til Skovbo Golfklub, hvor Edith og Gerda M.S. 
havde arrangeret udflugten for 30 tilmeldte seniorer. En god dag på en krævende bane der 
sluttede med stegt flæsk ad libitum. Stor tak til Edith og Gerda for et rigtigt godt 
arrangement. Genvalg i 2012. 
 
Fredag den 23. august var der golf for de ikke mørkerædde. Annelise, Lars og Stig stod for 
en omgang natgolf for de 16 tilmeldte. Endnu en hyggelig aften med god mad og drikke for 
de ” modige ”. Stor tak til de 3 arrangører.  
Genvalg i 2012. 
 
Torsdag den 29. september sluttede seniorerne turneringssæsonen af med den årlige 
Efterårsturnering, denne gang tilrettelagt af Karin og Erik Haar for de 28 tilmeldte. Et rigtigt 
godt arrangement der sluttede med putte konkurrence mellem Poul Erik og Jens 



Kjærgaard om retten til at modtage vandrekøllen som vinder af turneringen. Poul Erik var 
mest cool og vandt med bedste put og dermed retten til at få sit navn på vandrekøllen. 
 
I oktober var der planlagt en match med seniorerne i Smørum. Men dette glippede 
desværre. 
 
Torsdag den 1. december havde Annelise og Stig endnu en gang arrangeret Julefrokost i 
Tunehallen’s Cafeteria for 42 feststemte seniorer. Da Stig var taget til Dubai, overtog Lars 
sammen med Annelise kommandoen. Som sædvanligt var der rigeligt at spise og drikke 
så ingen gik hverken sultne eller tørstige fra bordet. Kanon godt arrangement. 
I årets løb har Gerda og Palle samlet scorekort ind de dage, vi spillede hulspil. Efter en 
møjsommelig granskning af kortene nåede de frem til at Rhod og Bjørn havde gjort det 
bedst og delte 1. pladsen med en præmie til hver på 2 flasker vin. Applaus til vinderne. 
Alle scorekort på klubdagene samles ind af Lars, der sætter score og deltagelse ind i et 
skema for hver enkelt deltager. Ud fra dette vælger medlemmerne, hvem der skal have 
titlen af Årets Senior. Da der i år ikke var navne på skemaet, blev der trukket lod blandt de 
indleverede sedler, en fra hvert bord. Den heldige og glade vinder blev Jørgen. 
Den 19. december holdt vi juleafslutning med gløgg og æbleskiver for de 34 seniorer, der 
var mødt op til de 9 huller med kun 3 jern i baggen.  
Jytte Langebek og Kurt Lauritsen kom begge i mål med 14 point som vindere af  de 
donerede flasker vin. 
 
Den 29. december sluttede vi året af i Karlslunde Seniorklubs hus med champagne, 
kransekage, hyggeligt samvær samt en besserwisser konkurrence. Bedste besserwisser 
blev Hugo som modtog et besserwisser sports spil. Inden afgang skød vi året af med et 
ordentlig brag fra det indkøbte raket batteri. Formanden sluttede med tak for aktiv indsat i 
året, der nu snart er gået samt et godt nytår til alle og på gensyn i 2012. 
 
2012 er allerede påbegyndt med diverse aktiviteter for seniorerne. Aktivitetsplanen for 
2012 er lagt ind på hjemmesiden, så alt tyder på endnu et godt og aktivt år for 
medlemmerne i Seniorklubben. 
 
 

Bestyrelsen 
Frede Kruse-Christiansen  

Formand 
                                                 / 

                                                                                         Jørgen Gotfredsen  
                                                                                            Sekretær  

 
 
 
 
 
 

 
 
 


