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Greve Golfklub 

Bestyrelsen     
 

Referat fra ordinær Generalforsamling i Greve Golfklub 

Torsdag, den 5. marts 2015 kl. 19:00 

Klubhuset – Greve Golfklub 
 

1. Generalforsamlingens åbning 

 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød de 63 fremmødte medlemmer velkommen til første 

generalforsamling i de nye lokaler og gik herefter til pkt. 2. 

   

2. Valg af dirigent 

 

Torben Lindholm blev foreslået og valgt med akklamation. Torben Lindholm takkede for valget og 

konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægtens §4, idet generalforsamlingen 

blev varslet den 16. januar 2015 i KlubNyt 1 og igen den 12. februar 2015 i KlubNyt 2 og endelig ved 

dagsorden udsendt den 19. februar.  

Referent blev Inge Larsen.  

Stemmetællere blev Tina Tingleff, Pia Bonke og Marianne Schultz Flindt. 

   

3. Beretning om klubbens virksomhed i 2014 

 

Årsberetning for Greve Golfklub tillige med samtlige udvalgsberetninger er udsendt med indkaldelsen. De 

enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt om de havde yderligere kommentarer til beretningerne. 

  

Jesper Carstensen / Eliteudvalg:   Jesper Carstensen gjorde opmærksom på, at klubbens 

spiller Lars Johansen i 2014 sikrede sig en flot og 

velfortjent sejr i golfturneringen Lumine Hills Open 

på Nordea Touren. Det er første gang i klubbens 

historie. Generalforsamlingen applauderede.  

Roland Pedersen / Regel – og Handicapudvalg: Ingen bemærkninger.  

Søren Kramer / Juniorudvalg:   Ingen bemærkninger. 

Frank Adrian / Begynderudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Lars Hartig / Bane- og miljøudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Inge Larsen / PR- og infoudvalg:  Udvalget sender mange artikler til lokalaviser. Inge  

bad derfor de medlemmer, som måtte bo uden for 

lokalområdet, holde øje med deres respektive 

lokalaviser og gerne klippe eventuelle artikler om 

Greve Golf ud.  

Lotte Stoltenberg / Frivilligkoordinator  LS havde ingen yderligere bemærkninger, men  

    takkede for den gode modtagelse som  

    frivilligkoordinator i klubben. 
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Stig Person / Økonomiudvalg:  SP benyttede lejligheden til at takke Benny Flindt og  

Poul Erik Rasmussen for deres store arbejde i 

økonomiudvalget.  

 

Frede Kruse-Christiansen overtog ordet og informerede kort om det den 3. februar afholdte infomøde, hvor 

de ideer og tiltag, som klubben arbejder med, blev beskrevet i detaljer.  

Årsberetningen for 2014 er udsendt med dagsordenen, så FKC benyttede lejligheden til at opsummere kort 

om, hvad der er sket fra 1. januar til d.d. Meget af dette er imidlertid beskrevet i referater fra 

Forretningsudvalgsmøder, Bestyrelsesmøder samt Samarbejdsudvalgsmøder, som løbende bliver lagt på 

www.grevegolf.dk. 

 

I løbet af de første måneder af 2015 blev en del af økonomiudvalgets arbejde flyttet over i sekretariatet og 

det er hensigten, at meget af den administrative del ligeledes skal overflyttes til sekretariatet, når 

golfmanager Stine Kiel Larsson vender retur efter endt barsel.  

 

Helt aktuelt er klubben i gang med at færdiggøre klublokalet på 1. sal. Der er til dette formål søgt midler i 

såvel Greve Kommunes puljeordninger, i Lokale- og Anlægsfonden samt i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Sidstnævnte har netop på et møde den 3. marts bevilget kr. 95.000 til formålet. Forudsætningerne for dette 

er, at der er indgået en uopsigelig lejeaftale mellem klubben og baneejerne samt at pengene anvendes til 

inventar. Begge forudsætninger er i orden. Desuden skal andre foreninger i kommunen kunne benytte 

lokalerne, hvilket klubben ikke ser som et problem. I det omfang, hvor dette overhovedet vil komme på tale, 

vil det så kunne generere omsætning til caféen. 

Der bliver bla. indrettet to arbejdsstationer samt et mødelokale, så bestyrelsen samt klubbens udvalg 

fremover kan benytte disse faciliteter.  

Task force gruppen klublokale, som består af Frede Kruse-Christiansen, Stig Person, Torben Lindholm samt 

Tonny Jørgensen arbejder fortsat på at skaffe midler til den øvrige etablering af 1. salen. 

 

FKC nævnte kort de selvstyrende grupper, som etableres under det klubben har valgt at kalde 

”Greveordningen”. Formand for bane- og miljøudvalget Lars Hartig vil komme nærmere ind på dette. 

 

Klubbens aktivitetsplan er på plads og er lagt på klubbens hjemmeside. Klubben udarbejder og opdaterer i 

tæt samarbejde med turneringsudvalget og baneejerne denne plan under stor hensyntagen til alle 

klubmedlemmers interesser. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at klubben og baneejerne har 

brug for de indtægter, der kommer ved greenfeegæster samt ved eventuelle company days, som imidlertid 

forsøges holdt på et minimum og inden for de aftalte rammer. 

 

Hvert år får klubben henvendelser omkring samarbejde med andre klubber under de såkaldte ”spil-frit”-

ordninger. Det er fortsat bestyrelsens holdning at holde sig uden for disse ordninger. Klubben har årligt en 

greenfeeindtægt på ca. 800.000 kr og en stor del af denne indtægt vil vi risikere at miste, såfremt en sådan 

aftale indgås. FKC og IL deltog i oktober i DGU’s regionsmøde, hvor der viste sig en klar tendens til at 

mange klubber efterhånden udtræder af disse ordninger og hermed sparer penge.  

Klubben har fortsat greenfeeaftaler med Ree, Roskilde, Skovbo og Nivå, hvor der spilles til reduceret 

greenfeepris. 

 

Bestyrelsen har været i gemmerne og har i den forbindelse konstateret, at den oprindelige Greve Golfklub 

blev etableret den 19. april 2005. Selve banen åbnede imidlertid først året efter, nemlig den 1. juli 2006. 

Bestyrelsen arbejder på at finde ud af, hvordan dette skal fejres. 

 

FKC takkede afslutningsvis baneejerne for det gode samarbejde og rettede desuden en tak til de ansatte, alle 

de frivillige samt til bestyrelses og forretningsudvalgskolleger. 

 

Dirigenten spurgte, om klubbens beretning kunne godkendes. Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

http://www.grevegolf.dk/
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4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer Stig Person gennemgik regnskabet, som blev vist på projector. Dirigenten spurgte herefter om der 

var kommentarer til regnskabet. Da der ikke var kommentarer blev regnskabet for 2014 godkendt med 

akklamation.   

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

 

Stig Person gennemgik budget og kontingenter på projector. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål 

til det fremlagte budget.  

Dan Bjerring anbefalede bestyrelsen at sætte kontingentet for de 12 – 18 årige og de studerende ned. Greve 

Golf har en unik beliggenhed i nærheden af Tune by og det er vigtigt at gøre en indsats for de unge.  

Da der ikke var flere kommentarer til budgettet blev dette vedtaget med akklamation og hermed var 

kontingentet også fastlagt.   

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

Nuværende Roland Pedersen modtog genvalg 

Nuværende Inge Larsen modtog genvalg 

Nuværende Lotte Stoltenberg modtog genvalg 

 

B. Bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode: 

Nuværende Frank Adrian har ønsket at udtræde uden for tur. 

Michael Stoltenberg modtog nyvalg. 

 

C. Bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode: 

Nuværende Jeppe Dohn, der afløste Tino Pedersen ultimo 2014 modtog valg for den resterende 

valgperiode. 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

A. revisor for en toårig periode 

Jesper Gotfredsen modtog genvalg. 

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Aase Aarskov Hansen modtog nuvalg. 

 

9. Eventuelt 

 

Ole Hansen spurgte til, hvor man kunne få info omkring det omtalte greenfeesamarbejde. Dette er at finde 

på klubbens hjemmeside. 

 

Lars Hartig berettede om de nye tanker med selvstyrende grupper, som via specifikke opgaver skal bidrage 

til en yderligere styrkelse af banens fremtoning. Klubben har i den forbindelse skelet lidt til en række 

naboklubber og hentet inspiration til en ”Grevemodel” med selvstyrende grupper. Der kræves ingen særlige 
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forkundskaber for at være en del af de selvstyrende grupper, som udover at kunne yde et stykke frivilligt 

arbejde også vil skærpe klubbens sociale liv, som Greve Golfklub er kendt for.  

LH opfordrede interesserede til at melde sig til Bane- og Miljøudvalget, da udvalget i dag kun består af 

formanden. 

 

Ole Hansen spurgte til de specifikke opgaver for grupperne.  

LH forklarede, at det er tanken, at hver gruppe på sigt skal blive ansvarlige for hver 1-2 huller på banen. Det 

vil sige, at gruppen skal passe deres respektive huller fra teested til green og sørge for at hullerne fremstår i 

bedst mulige stand. Den første gruppe er allerede dannet og har forpligtet sig til at passe hul 7.  

 

Per Johansen, som er én af klubbens sponsorer, bemærkede, at da han i sin egenskab af sponsor netop havde 

købt hul 7, kunne den føromtalte gruppe, som passer hul 7 glæde sig over, at de allerede havde sikret sig 

hver en flaske rødvin for deres engagement. 

 

Gert Olsen opfordrede til at det årligt tilbagevendende infomøde blev holdt senere end kl. 17, som det var 

tilfældet i år.  

FKC bemærkede, at der var tale om et fyraftensmøde, men at bestyrelsen havde drøftet at skyde 

starttidspunktet til kl. 17:30 i 2016. 

 

Sven Hansen: foreslog en procedureændring, så budgettet først vedtages efter en drøftelse af kontingenter. 

 

Dirigenten takkede afslutningsvis bestyrelsen for et godt arbejde og gav herefter generalforsamlingen tilbage 

til formanden for en afsluttende bemærkning. Frede Kruse-Christiansen takkede Frank Adrian for den store 

indsats som begynderudvalgsformand og bød velkommen til dennes afløser Michael Stoltenberg. 

Yderligere var der tak til dirigenten for vellykket styring af Generalforsamlingen samt tak til alle de 

fremmødte medlemmers opbakning  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00    

 

 

Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 


