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Greve Golfklub 

Bestyrelsen     
 

Referat fra ordinær Generalforsamling i Greve Golfklub 

Torsdag, den 3. marts 2016 kl. 19:00 

Klubhuset – Greve Golfklub 
 

1. Generalforsamlingens åbning 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød de 51 fremmødte medlemmer velkommen til 

generalforsamling 2016. Der lød en særlig velkomst til DGU’s formand Jim Staffensen, som deltog i 

generalforsamlingen. Der var afbud fra formanden for Miljø- og Baneudvalget Lars Hartig. Fra sekretariatet 

deltog golfmanager Stine Kiel Larson i generalforsamlingen. Herefter gik formanden til pkt. 2. 

   

2. Valg af dirigent 

Torben Lindholm blev foreslået og valgt til dirigent. Torben Lindholm takkede for valget og konstaterede, at 

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægtens §4, idet generalforsamlingen blev varslet den 

27. januar 2016 i KlubNyt 1 og igen den 17. februar 2016 i særnummer af KlubNyt 2 med dagsorden. 

Referent blev Inge Larsen.  

Stemmetællere blev Troels Vestergaard og Pia Bonke.  

   

3. Beretning om klubbens virksomhed i 2015 

Årsberetningen 2015 for Greve Golfklub 2015 tillige med samtlige udvalgsberetninger er udsendt med 

dagsordenen. Dirigenten spurgte efter tur de fremmødte udvalgsformænd, om der var tilføjelser til det 

udsendte materiale.  

 

Jesper Carstensen / Eliteudvalg:   Ingen bemærkninger.  

Roland Pedersen / Regel – og Handicapudvalg: Ingen bemærkninger.  

Søren Kramer / Juniorudvalg:   Ingen bemærkninger. 

Michael Stoltenberg / Begynderudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Lars Hartig / Bane- og miljøudvalg:  FKC informerede om indberetning til myndighederne  

omkring det grønne regnskab. Alt er udført efter 

reglerne. Der udsendes et landsdækkende billede 

omkring klubbernes grønne regnskaber fra DGU. 

Fremover hører baneservice og banekontrol under 

dette udvalg. Dette er under forberedelse ved Ole 

Kahlen. Ellers ingen bemærkninger. 

Inge Larsen / PR- og infoudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Lotte Stoltenberg / Frivilligkoordinator  Ingen bemærkninger.  

Stig Person / Økonomiudvalg:  Ingen bemærkninger.  

 

FKC benyttede lejligheden til at opsummere kort om, hvad der er sket fra 1. januar til d.d. Meget af dette er 

beskrevet i referater fra forretningsudvalgsmøder, bestyrelsesmøder samt samarbejdsudvalgsmøder, som 

løbende bliver lagt på www.grevegolf.dk. 

http://www.grevegolf.dk/
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Klubben orienterer løbende gennem klubnyt, hjemmeside m.m. omkring tiltag i klubben. Klubnyt 3 er netop 

udsendt med orientering fra bla. klubber-i-klubben samt om årets første turnering, som er Tefal 

åbningsturnering den 3. april.  

 

Som noget nyt har klubben indgået samarbejde med Golfbox omkring et betalingsmodul. Således vil man 

fremover betale turneringsfee samt mad ved tilmelding til turneringer. Det letter dels arbejdet for de 

frivillige og klubben undgår problemer med udeblivelse fra turneringer og således manglende betaling for 

den bestilte mad. Klubber-i-klubben vil også fremover anvende betalingsmodulet ved månedsafslutninger 

m.m.  

 

Klubben har indgået aftale med Selandia Golf. Selandia omfatter klubberne Falster, Harekær, Ishøj, Køge, 

Sydsjælland og Vallø. Ordningen kan tilkøbes af fuldtids- og hverdagsmedlemmer til kr. 975 (halv pris for 

juniorer) SGS er gældende i sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober og der kan spilles alle ugens syv 

dage bortset fra formiddag i weekender samt på helligdage.  

Ved tilmelding udleveres et bevis med information omkring samarbejdet.  

2016 vil være et prøveår for så vidt angår Selandia Golf og samarbejdet evalueres sidst på sæsonen.  

 

Klubaftale: Klubben skal over for en række myndigheder kunne redegøre for klubbens arbejde. Det drejer 

sig om bla. DIF, DGU, Skat, Greve Kommune samt momsmyndighederne. Derfor har klubben i en periode 

arbejdet på en klubaftale. Denne er ved at blev færdiggjort og lægges inden for de næste uger på 

www.grevegolf.dk 

 

På det personalemæssige plan er der pr. 1. marts ansat en ny greenkeeper Niels Lohse. Stine Kiel Larson er 

retur efter barsel. Sekretariatet vil fremover være besat af to fuldtidsansatte. 

 

Formanden rettede på klubbens vegne en stor tak til både medlemmer og frivillige i Greve Golfklub. Det er i 

disse dage fire år siden samarbejdet med ejerne blev indgået, nemlig den 11. marts 2012. Vi har nået meget 

efterfølgende. Dette er ikke mindst takket være de frivilliges utrættelige arbejde og naturligvis den klubånd, 

der hersker i Greve. Vi har fået en flot restaurant og klublokalerne på 1. sal er blevet færdiggjort og taget i 

brug. Klubben har fortsat visioner og forretningsudvalget, bestyrelsen og klubbens udvalg arbejder fortsat på 

at Greve Golfklub skal være en attraktiv klub for golfere på alle niveauer. 

 

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. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Stig Person gennemgik regnskabet på slides, hvorpå dirigenten spurgte, om der var kommentarer til 

regnskabet.  

 

Erik Rømer spurgte til antallet af medlemmer. Pr. d.d. er medlemstallet 937. 

Torben Lindholm bad om at se det underskrevne regnskab, hvilket blev fremvist med behørig underskrift af 

bestyrelsen og de to revisorer. Regnskabet sendes til Greve Kommune i uge 10.  

 

Da der ikke var yderligere kommentarer blev regnskabet for 2015 godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  
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6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

Torben Lindholm bad om at punktet blev indledt med at gennemgå kontingenterne, idet disse er grundlaget 

for det fremlagte budget.  

Kontingenterne blev herefter gennemgået.  

 

Dernæst gennemgik Stig Person klubbens budget. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til det 

fremlagte budget.  

 

Nikolaj Knudsen spurgte til det relativt lave budget for sponsorater kr. 10.000. FKC redegjorde for 

forskellen på ejernes sponsorer samt de sponsorater, som klubben kan opnå (f.eks. turneringssponsorater) 

  

Der havde indsneget sig en mindre fejl i greenfee beløbet, som rettelig skal være kr. 175.000 (i stedet for 

som det fremgik kr. 162.500) 

 

Da der ikke var yderligere kommentarer til budgettet blev dette vedtaget og hermed var kontingentet uden 

indskud også vedtaget.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

Nuværende Frede Kruse-Christiansen modtog genvalg 

 

Nuværende Stig Person ønsker ikke genvalg. Dette var en ændring i forhold til indkaldelsen, hvoraf 

fremgik, at Stig Person var villig til genvalg.  

Benny Flindt modtog nyvalg. 

 

Nuværende Jeppe Dohn modtog genvalg 

 

Nuværende Lars Hartig ønsker ikke genvalg.  

Ole Kahlen modtog nyvalg. 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

A. revisor for en toårig periode 

Søren Kramer modtog genvalg. 

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Aase Aarskov Hansen modtog genvalg. 

 

9. Eventuelt 

De fremmødte havde ingen bemærkninger under eventuelt. 

 

FKC overgav ordet til DGUs formand Jim Staffensen. Jim Staffensen holdt et oplæg omkring golfsporten, 

herunder de udfordringer de danske golfklubber oplever i disse år og hvilke tænkelige tiltag, der kan 

iværksættes for at sikre klubbernes fortsatte trivsel.  

På verdensplan er dansk golf nået langt. Både på herresiden og damesiden. Senest med en sølvmedalje ved 

EM i 2015. Dette har heldigvis en afsmittende effekt på den generelle interesse for golf i Danmark. Man kan 

samle det under udtrykket ”små step fremad med stort slid bag ved”.  

 

Jim Staffensen gennemgik kort arbejdet med analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum, som Greve Golfklub 

også anvender. Med analyseværktøjet kan klubben arbejde specifikt med fokusområder, som frivillige, bane, 

information osv.  
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Billedet omkring golfsporten har vendt. Det er et fåtal af klubber, der har ventelister og kan tillade sig at 

opkræve indskud. I dag skal der arbejdes benhårdt med at rekruttere spillere og ikke mindst fastholde dem. 

Det er ikke gjort med at medlemmerne har betalt deres kontingent, - den gode begyndelse varer et par år. 

Det er afgørende for klubberne overlevelse at de arbejder for at fastholde medlemmerne og sørge for at de 

får et netværk i klubben. DGU har bla. kendskab til klubber, der ”parrer” spillerne. Således at man sikrer, at 

alle har nogen at spille med.   

 

Efter et interessant oplæg fra Jim Staffensen kunne de fremmødte fremføre spørgsmål under punktet 

eventuelt.  

 

Niels Aksel Andersen spurgte om der var planer om at asfaltere vejen til klubben. FKC svarede, at vi iflg. 

lokalplanen ikke må asfaltere vejen. Det betyder ikke, at klubben ikke fortsat vil arbejde hen imod en 

løsning, men indtil videre må vi acceptere grusvejen og sørge for at køre forsigtig, så vejen skånes mest 

muligt.   

 

Jette Dall Schmidt ønskede at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde. Især Stig 

Person, som på fornemste vis har forvaltet klubbens og dermed medlemmernes midler. 

 

Da der ikke var yderligere ting under eventuelt takkede dirigenten afslutningsvis bestyrelsen for et godt 

arbejde og gav herefter generalforsamlingen tilbage til formanden for en afsluttende bemærkning. 

 

Formanden takkede Jim Staffensen for det interessante indlæg.  

 

Frede Kruse-Christiansen takkede Stig Person for sit meget store arbejde for klubben. Det har været et langt 

samarbejde og der har været bump på vejen, men arbejdet har båret frugt i form at en velfungerende 

økonomi. Formanden bød Benny Flindt velkommen i bestyrelsen. Benny Flindt er allerede godt bekendt 

med arbejdet i økonomiudvalget. Desuden takkede formanden Lars Hartig for den store indsats som 

formand for Miljø- og Baneudvalget. Lars Hartig fortsætter som medlem af Miljø- og Baneudvalget. FKC 

bød velkommen til Ole Kahlen. Endelig var der en opmærksomhed til tidligere formand for 

begynderudvalget Frank Adrian, som trådte ud af bestyrelsen i 2015.  

 

Formanden takkede dirigenten for vellykket styring af generalforsamlingen samt alle de fremmødte 

medlemmer for god opbakning  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45    

 

 

Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 

 


