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Greve Golfklub 
Bestyrelsen 
 
 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub 
 

TORSDAG DEN 03. MARTS 2016 kl. 19.00 
i 

K L U B H U S E T 
Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde 

 
Generalforsamlingen, der er åben for klubbens aktive og passive medlemmer, repræsentanter og 
personale fra Greve Golfbane samt pressen, 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 2015 – bilag 1. 
 
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  
 
5: Indkomne forslag - Ingen. 
   
6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
 
    a : Indskud kr. 0 
    b : Specificeret budget forelægges. 
    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2016”  – bilag 2. 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
     A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 
          Nuværende Frede Kruse-Christiansen, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Stig Person, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Jeppe Dohn, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Lars Hartig, ønsker ikke genvalg. 
          Ole Kahlen indstilles til nyvalg. 
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8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 
 
    A: Revisor for en toårig periode: 
         Nuværende Søren Kramer, der indstilles til genvalg. 
     
    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 
         Nuværende Aase Aarskov Hansen, der indstilles til genvalg. 
       
9: Eventuelt. 
 

Greve 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.” 
 
Vedtægterne § 4 stk. 5: ” Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af 
vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
(inkl. fuldmagter) stemmer derfor. 
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Bilag 1 
 

Beretning om klubbens virksomhed i foreningsåret 2015. 
 

Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 
generalforsamling, som i år afvikles torsdag den 03. marts, består i disse digitale tider af meget 
mere end neden stående indlæg fra undertegnede og udvalgenes formænd, samt orienteringsmæssigt 
også i sammenhæng med beretningerne fra Dame- og Seniorklubberne. Herreklubben har i 
skrivende stund ikke fremsendt deres beretning.  
 
Klubbens bestyrelse har valgt at arbejde med en fuldstændig åben information om hele 
virksomheden og arbejdet – ikke alene overfor alle klubbens medlemmer, men også overfor alle 
andre der går ind på klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk eller www.grevegolf.dk  
Der kan selvfølgelig i bestyrelsesarbejdet være områder af mere fortrolig karakter, som enten ikke 
kan, eller som ikke ønskes offentliggjort før et bestemt tidspunkt, eller i det hele taget. 
I forbindelse med denne beretning har jeg gennemgået klubbens offentliggjorte information – en 
information der forbliver liggende på hjemmesiden og med tiden også danner grundlag for 
historieskrivning. 
 
Vi må alle vænne os til de nye digitale tider, hvorfor jeg må anbefale alle, der ønsker den totale 
information som grundlag for deltagelsen i generalforsamlingen at søge information på 
www.grevegolfklub.dk , hvor der findes: 
 
1: Under Klubben –Forretningsudvalg, Bestyrelse, Generalforsamling og Informationsmøde: 
39 siders Forretningsudvalgsreferater, 9 møder i 2015 – til dato 
27 siders Bestyrelsesreferater, 6 møder i 2015 – til dato. 
4 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2015. 
12 siders referater fra Info-Ris-Ros møder i februar og oktober 2015 samt februar 2016. 
 
2: Under Nyheder: 
En lang række konkrete nyheder. 
26 siders information via 9 udgivelser af Klubnyt Greve 2015 og 2016. 
 
3: Under klubben – udvalg og Samarbejds- og Driftsudvalg. 
Adskillige siders udvalgsreferater fra de mange udvalgsområder og aktiviteter. 
 
4: Og så er vi også fortsat at finde på Facebook. 
 
5: Endelig står vi altid til rådighed for pressen. Vi har et godt forhold til lokalpressen, der er gode 
til at omtale klubbens aktiviteter. Formanden for Klubbens PR og Informationsudvalg, Inge 
Larsen har til de omkringliggende lokalaviser og gratisaviser året igennem leveret et utal af flotte 
interessante artikler og billeder. 
 
Foreningsåret og sæsonen 2015 er således allerede velbeskrevet, hvorfor jeg her vil indskrænke mig 
til omtale af enkelte større og/eller særlige områder. 
 
Sekretariatet. 
Som jeg omtalte i sidste års beretning startede vi i slutningen af 2013 drøftelser og planer om at 
flytte en række administrative områder fra økonomiudvalgets-, formandens og andres 
arbejdsområder til det fælles Sekretariat under ledelse af Golfmanager Stine Kiel Larsson. 
Igennem hele 2014 blev der arbejdet hen imod en igangsætning, og efter et SU møde i december 
2014 lå en aftalt skitse klar med start den 1. februar 2015, hvor medlemskartotek, kontingentstyring 
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og andre økonomiske områder skulle overflyttes. Økonomiudvalget skulle følge processen indtil alt 
var på plads og medarbejderne trygge ved de nye opgaver. 
Planen indeholdt øgede resurser i Sekretariatet i løbet af 2015, men efter en nødvendig hensyntagen 
til en barselsorlov viste det sig umuligt at gennemføre planen, hvorfor Økonomiudvalget (især 
Benny Flindt og Stig Person) har fortsat indsatsen. I skrivende stund planlægges 
”overdragelsesdrøftelser” med henblik på at få den oprindelige plan til at fungere så snart som 
muligt efter den 1. marts i år, hvor Stine er tilbage efter barselsorlov. 
Helt overordnet samarbejdes via et Samarbejdsudvalg og et Driftsudvalg. 
 
De nye klublokaler – Klubkontor og Klublokale. 
Ved udgangen af 2015 råder klubben over lokalerne på førstesalen via indgåelse af en med udlejer 
uopsigelig lejeaftale. 
Vejen dertil har været lang og knudret – fyldt med en lang række afslag og ærgrelser, men et godt 
og grundigt arbejde i arbejdsgruppen ”Task Force Klublokale” (Stig Person, Tonny Jørgensen, 
Torben Lindholm og undertegnede) og godt samarbejde med ejerkredsen muliggjorde 
færdiggørelsen, som vi kender lokalerne i dag. 
Som bekendt afslog Greve Kommune at yde os et anlægstilskud til brug for køb og færdiggørelse af 
lokalerne, hvorfor en uopsigelig lejeaftale var nødvendig for at komme videre. Flere fonde blev 
ansøgt om midler til såvel færdiggørelse som indretning og stor var glæden da Lokale og 
Anlægsfonden bevilgede kr. 180.000,- til færdiggørelsen sammen med ejernes og klubbens egne 
midler. 
Efter kommunens afslag på at bevilge et anlægstilskud fik vi i stedet - via Kultur og Fritidsudvalget 
- en bevilling på kr. 95.000,- målrettet til indretning af lokalerne. Stig Person forestod planlægning 
og indkøb til de 2 lokaler – et fuldt udstyret Klubkontor med 2 digitale arbejdspladser og plads til 
mindre møder. Dertil et stort klublokale med 
tip top udstyr og plads til undervisning, kurser møder og lignende. Dette lokale har plads til 50 
personer og vil i det daglige blive brugt så meget som muligt – herunder ikke mindst til aflastning af 
Restauranten. 
Selve byggeriet og indretningen er netop her i januar endeligt godkendt af bygningsmyndighederne. 
 
Om samarbejde med DGU, Greve Kommune, Idrættens lokale organer og andre 
idrætsklubber. 
Bestyrelsen gør alt hvad vi kan for at møde frem og understøtte det fælles arbejde for klubberne og 
de frivillige ledere – både på landsplan og lokalt. 
Vi forsøger at deltage i medlemsmøder og generalforsamlinger og holder selvfølgelig øje med de 
tilbud, som klubben er berettiget til og kan få gavn af – praktisk som økonomisk. 
Ud over PR samarbejdet og aftaler om særlige tilbud om prøvemedlemskaber med Ældresagen, 
Greve Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening og Fitness-Kif fortsætter det i 2014/15 udviklede 
skoleprojekt med deltagelse af 3 idrætsafdelinger i Karlslunde Idrætsforening, Greve Golfklub og 2 
kommunale folkeskoler (Strandskolen og Karlslunde Skole). Projektet, der støttes økonomisk af 
Greve Kommune, fordobledes i sæsonen 2015/16 idet 2 årgange (5. og 6. årgang) med ca. 260 
elever nu deltager i projektet, der kører frem til juni 2016.  
I det daglige fungerer samarbejdet med DGU perfekt – der er hjælp at hente på mange områder og 
deres kurser, udviklingsseminarer og temadage er præget af høj kvalitet.  
På et enkelt område var vi i tæt dialog baseret på en stor utilfredshed fra vor side, idet det DGU 
ejede Golf.dk’s  Debatside for 2. eller 3. gang af anonyme debattører var blevet benyttet til på det 
groveste at chikanere klubben, vore ledere, sekretariatet og greenkeeperstaben. Flere af disse indlæg 
blev fjernet efter krav fra os, men ”skaden eller tilsviningen” var sket. Vi besluttede at gøre noget 
ved sagen, og sammen med DGU fremsatte vi på deres Regionsmøder i oktober et forslag om, at 
DGU skulle indføre Log in på debatsiden – gerne ved brug af medlemsnummeret i klubberne. 
Forslaget fik stor opbakning blandt klubberne på Regionsmøderne, og der er nu krav om Log in, 
hvis man vil deltage på debatsiden. 
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Den nye organisation. 
Som de fleste husker omdannede vi tidligere klubbens ledelsesorganisation, til en 10 mands 
bestyrelse – en daglig ledelse ved et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer 
og 1 bestyrelsesmedlem. 7 af bestyrelsesmedlemmerne er samtidig ”ansvarlige” for de 7 stående 
udvalg. 
Modellen ændrer samtidig arbejdsformen derhen, at bestyrelsen fremadrettet mødes 3 gange årligt, 
forretningsudvalget så tit det er nødvendigt (8 – 12 gange årligt), og de udvalgsansvarlige 
bestyrelsesmedlemmer arbejder så primært i eget stående udvalg. Det er min fornemmelse, at alle 
har fundet sig tilrette i modellen, og i januar mødtes bestyrelsen for en drøftelse af og en beslutning 
om en overordnet beskrivelse af vores virksomhed under navnet:  

KLUBAFTALEN - sådan gør vi Greve Golfklub 
Enkelte elementer mangler renskrivning, hvorfor beskrivelsen endnu ikke ligger klar på 
hjemmesiden, men det sker meget snart. 
 
Som hidtil benyttes flere stabsfunktioner i det daglige arbejde – det hidtidige Administration og 
Økonomiudvalg og den relativt nye Konsulentgruppe. Dette skal fortsætte, om end økonomidelen 
skal omdefineres, efter at det meste af det praktiske økonomiarbejde er/skal flyttes til Sekretariatet. 
Denne metode er til stor gavn og støtte for klubbens ledelse, der kan trække på de pågældende, når 
behov opstår. 
 
Afslutning. 
Bestyrelsen takker for godt samarbejde med alle udvalg og klubberne i klubben. Tak for de mange 
timer som alle vore frivillige ledere og hjælpere har præsteret året igennem – håber energien hertil 
også er der fremadrettet. 
Tak til samtlige ansatte der året igennem har ydet en stor uegennyttig indsats på alle arbejdsområder 
– udendørs som indendørs, på baner, træningsanlæg, restaurant og Sekretariat. 
Endelig en tak for godt og konstruktivt samarbejde med alle eksterne samarbejdsparter i øvrige 
idrætsforeninger, skoler, Greve Kommune, Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund. 
Til sidst tak for et positivt og konstruktivt samarbejde baneejere og klub imellem og tak til mine 
bestyrelseskolleger for et utal af konstruktive debatter – et godt samarbejde, der giver et godt 
grundlag for klubben og dens medlemmer. 
 
Februar 2016. 
Frede Kruse-Christiansen 
Formand 
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Frivilligkoordinatorens årsberetning 
2015 har været et spændende år med fokus på at finde os til rette i de nye organisationsstruktur, 
med bestyrelse og FU som frivilligkoordinatoren er en del af. 
Det har medført en betydelig mødeaktivitet hvor meninger og holdninger er blevet fremført og 
afstemt og hvor beslutninger er blevet truffet i både FU og Bestyrelse. 
På Frivilligområdet  er der blevet udarbejdet nye retningslinier for afholdelse af DANA Cuppen -
”de frivilliges turnering”.  Den væsentligste ændring er definitionen af hvor meget frivilligt arbejde 
der forventes udført af den enkelte, før man kan forvente at blive inviteret med til den årlige 
frivilligturnering.  
Det er blevet vedtaget at bestyrelse og FU skal benytte Dropbox til dokument-deling og der er 
derfor etableret adgang til dette. Bestyrelse og FU skal definere hvilke dokumenter der kan/skal 
gemmes i Dropbox og med tiden tænker jeg at rammerne for benyttelsen af Dropbox’s mange 
muligheder vil vokse i takt med at vi alle bliver fortrolige med at bruge Dropbox. 
Der blev i 2015 indhentet 8 børneattester, vi har haft 11 på kursus som vi har søgt kursustilskud til, 
der blev sendt invitation ud til 103 frivillige til Dana Cup.  
Frivilligdatabasen med oplysninger om hvem der er frivillige i de enkelte udvalg, hvem søger om 
kurser, og hvem skal der søges børneattester på er løbende blevet vedligeholdt hen over året. 
Golfspilleren i Centrum (GIC)  er kommet for at blive. Jeg har i 2015 deltaget i et Masterclass 
kursus, for bedre at kunne analysere og trække relevante informationer ud af de rapporter som GIC 
genererer. Vi har i FU og bestyrelsen ligeledes besluttet at vi i 2016 vil fokusere mere struktureret 
på de tilkendegivelser som kommer i forbindelse med at både medlemmer og gæster svarer på i 
spørgeskemaerne i GIC. Vi har inviteret DGU’s udviklingskonsulent Robert Enroth i uge 8, hvor 
han på baggrund af en gennemgang af de tilgængelige data i GIC, skal inspirere bestyrelse og 
klubbens faste personale i både klubhus og ude på anlægget til en fokuseret og målrettet indsats for 
at gøre Greve golfklub til en bedre oplevelse for både medlemmer og gæster. 
Tak til alle de frivillige som er med til at løfte det store arbejde som kræves for at holde en golfklub 
kørende og som stædigt går forrest som de gode ambassadører for golfsporten. 
Tak for et godt samarbejde til alle i 2015. 
Februar 2016 
Lotte Stoltenberg  
 
 
 

ØKONOMIUDVALGETS BERETNING 2015 
 
Stig Vincent Person: kasserer med budget- og økonomi oversigt, fakturaskrivelser, 
greenfee afregning. 

Benny Flindt: bogholderi, kontingentopkrævning, rykkerbreve, regnskab og ajourføring af 
golfbox. 
Poul Erik Rasmussen: restancer, rykkerprocedure, advokatsager og udmeldelser pr, 1´halvår 
2015. 

 
Regnskabet 

 
Regnskabet for Greve Golfklub er afsluttet med et overskud på 28.416 
kr. Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes: 

- at kontingentindtægterne er blevet 85.075 kr. større end forudsat og at betalingen til 
ejerne, i overensstemmelse med de indgåede aftaler, er tilsvarende større. 

- at greenfee indtægterne er blevet 14.393 kr. mindre end budgetteret 
- at lønudgiften er blevet 23.314 kr. større end budgetteret, det offentlige løntilskud er 

medregnet i beløbet.. Det skal bemærkes, at der som konsekvens af en ændring i 
overenskomsten, er afsat 108.898 kr. til dækning af feriepenge forpligtigelsen som 
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skyldig omkostning i balancen. Beløbet fra 2014 er korrigeret en smule, og påvirker ikke 
regnskabet i særlig grad. 

Den almindelige drift af golfklub og aktiviteter svarer til det budgetterede. Overskuddet er henlagt 
til egenkapitalen. 
Det er fortsat hensigten, at vi over en årrække, skal have en egenkapital svarende 3 måneders 
drift, til dækning af lønafregning m.m. 
 

Afvigelser 
- Bestyrelsen har brugt 30.000 kr. mindre p.g.a. ombygning af 1´sal, som var meget 
tidskrævende. Der var derfor ikke ressourcer, til at yderligere aktiviteter kunne igangsættes. 
- Andre udvalg har brugt næste 50.000 kr. mindre end forudsat. 
- Baneplejen er blevet 113.000 kr. større end forudsat. Det er andel af kontingenter og green 
fee som giver afvigelsen. 

 
Restancer 

Der er gennem 2015 ryddet godt op i restancerne, der er kun ganske få restancer tilbage. 
Vi forventede så at restancer var et historisk problem, men må desværre konstatere, at det 
var nødvendigt at udsende 200 rykkerbreve i januar måned vedrørende kontingentet for 
2016. 
Med udgangen af januar manglede der fortsat 85 indbetalinger til en samlet værdi af 120.000 kr. 
Ud over det økonomiske problem, er det en tidsmæssigt krævende opgave, at følge op på 
restancerne, der tager en masse tid, især omkring de sidste 85 restancer, der i et eller andet 
omfang ender hos vor advokat som inkassosager. 
 

Økonomiudvalgets arbejde 
Der er brugt megen tid på hele det administrative arbejde som bogføring, restanceopkrævning, 
greenfee afregning, a jour føring af Golfbox og betaling af udgifter generelt, samt lønafregning til 
greenkeeperne. Greve Golfklub er blevet en stor forretning arbejdsmæssigt, da det nu er et 
erhvervsregnskab vi har med at gøre. Det har medført en igangværende overflytning af de 
administrative opgaver til sekretariatet, som forventes tilendebragt medio 2016. 
 
Økonomiudvalget 
2. februar 2016 
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PR og Informationsudvalg Beretning 2015 
  
PR- og Informationsudvalget arbejder for at sikre en optimal information omkring Greve Golfklub 
såvel internt blandt klubbens medlemmer som eksternt til diverse lokale medier. Udvalgets primære 
arbejde i 2015 har været koncentreret om  
 

Intern information til klubbens medlemmer primært via www.grevegolf.dk og KlubNyt og 
sekundært via sociale medier bl.a. klubbens side på Facebook. 
 
Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 

 
Den interne kommunikation skal sikre at klubbens medlemmer løbende er orienteret omkring alle 
relevante forhold i klubben. Den eksterne kommunikation skal bidrage til at profilere og synliggøre 
klubben og dens aktiviteter overfor lokalpolitikere og eventuelt potentielle sponsorer samt bidrage 
til at tiltrække flere medlemmer – både nybegyndere og ”udlærte” golfspillere.  
 
Udvalget skriver løbende artikler til de lokale dagblade, om hvad der foregår i klubben. I 2015 har 
vi haft omkring 30 artikler i henholdsvis Tune Posten, Sydkysten og Dagbladet. Det er emner af 
relativ almen interesse og emnerne har været mangfoldige. Der har været artikler om regionsgolf, 
danmarksturneringen, dameklubben, puslingegolf, sommerferiegolf, Dana Cup, julemarked og ikke 
mindst om den tilbagevendende Golfens Dag, som afholdes hvert år i april. I 2015 faldt Golfens 
Dag på søndag, den 19. april. Golfens Dag er et nationalt åbent hus-arrangement, hvor danske 
golfklubber sammen slår dørene op for interesserede nye golfspillere. Hvad der sker i den enkelte 
klub på Golfens Dag, er helt op til klubben selv, men DGU fastsætter et overordnet tema for dagen. 
I 2015 var temaet ”Prøv en sport hvor alle kan være med”. I Greve Golfklub havde vi sørget for 
aktiviteter for både store og små. Udover de helt ”gængse” golfaktiviteter, havde greenkeeperne 
kørt de store maskiner i stilling og man kunne få en tur i en buggy. 
Klubbens mange frivillige stillede sig beredvilligt til rådighed og delte ud af deres interesse og 
viden omkring golf.  
 
Cirka 100 personer besøgte Greve Golf. Det blev til 26 indmeldelser. Vi deltager også i 2016, hvor 
temaet er  ”Golf – en livslang kærlighed”. 
 
Udvalget benyttede sig i 2015 af siden VisitGreve.dk som er en form for præsentationsside for 
Greve og omegn med forslag til sport, kultur m.m. Her kan der reklameres for arrangementer af 
almen interesse, hvilket vi gjorde i forbindelse med Golfens Dag. 
 
Inge Larsen 
Formand for PR- og Informationsudvalget  
Greve Golfklub 
04.02.2016 
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Bane- og Miljøudvalgets beretning for 2015 til 
Greve Golfklubs Generalforsamling 3. marts 2016 
Bane- og Miljøudvalget har ikke holdt udvalgsmøder i 2015, da udvalget ikke har andre 
medlemmer end formanden. 
Udvalgsformanden er Greve Golfklubs ansvarlige over for Miljøstyrelsen med hensyn til brug af 
sprøjtemidler mm. på Greve Golfbane. Regnskabet for brugen skal indberettes på en særlig 
formular, der skal indsendes senest 1. marts for brug fra året før. Det er Chefgreenkeeperen sammen 
med Administration (Golfmanager), der udfører det praktiske arbejde, men det er os i Greve 
Golfklub, der er ansvarlig over for myndighederne! Greve Golfklub har overholdt både tidsfrist og 
det ’grønne look’ for 2014 og har også styr på pesticiderne i 2015. 
I begyndelsen af januar var jeg til det årlige møde i DGU regi sammen med greenkeepere, 
miljøansvarlige og ansatte i golfklubberne, hvor de nyeste regler fra miljøministeriet bliver 
gennemgået for at hjælpe klubberne med råd og vejledning i brug af sprøjtemidler. De to DGU-
konsulenter, der afholder mødet, kommer gerne til klubberne og ser på de opgaver, der giver 
udfordringer i dagligdagen. De skal rekvireres, og det er gratis at bruge dem. 
’Golfspilleren i Centrum’ – et spørgeskema med fokus på alt i klubben. En tredjedel af de spillere, 
der hvert kvartal, spiller på vores bane, får tilsendt dette spørgeskema, hvor de kan give en 
bedømmelse af banen. Det er et vigtigt redskab til at finde ud, hvad der siges om vores bane – både 
af vore egne medlemmer og greenfee-spillerne.  
Det er indtrykket fra min kontakt med medlemmerne som baneudvalgsformand, at vi i løbet af året 
har fået styr på den daglige finish og at det arbejde, der udføres, giver en dejlig bane, som er rigtig 
god at spille på. Selvfølgelig har der været kritikpunkter, men vort personale er meget interesseret i 
at få gjort noget ved tingene, og så er det med natur sådan, at det ind imellem tager lidt længere tid 
at få den til virke! På www.grevegolf.dk er der lagt en meget detaljeret plan for vedligeholdelse af 
banen både på kort og lang sigt.   
Greenkeeperne udfører et godt stykke arbejde og er nemme at samarbejde med. Det er Søren 
Christensen, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af greenkeepernes daglige arbejde. 
Vi havde den triste oplevelse, at greenkeeper Steen Brunse døde på arbejdspladsen i november. 
Flere fra Greve Golfklub deltog i bisættelsen og var i dialog med Steens kæreste Linda. 
I det kommende år bliver der ansat en fuldtids-greenkeeper, så kan der ansættes en ny lærling. 
Kenneth, der er i lære nu, bliver udlært til juni. 

Lars Chr. Hartig, formand for Bane- og Miljøudvalget   
 
 
 
Turneringsudvalgets beretning 2015. 
Turneringsåret 2015 startede den 6. april med ”Tefal Åbningsturnering” og sluttede med 
”Afslutningsturnering” den 18. oktober. Indimellem disse 2 turneringer stod turneringsudvalget for 
yderligere 9 turneringsdage – herunder 4 dage med klubmesterskaber i slagspil og hulspil.  
Ud over klubturneringerne stillede turneringsudvalget også op som medhjælp og turneringsledelse 
ved bl.a. DJGA Greve Junior Cup 2015 den 18. april og ved AON II Junior Tour den 13-14. juni. 
Begge turneringer var ret mandskabstunge, da vi skulle stille med startere, forecaddies, 
scoreindtastere osv. Og her er det på plads med en STOR tak til de over 30 frivillige, der stillede op 
til disse turneringer og sørgede for, at de blev afviklet sikkert og professionelt. 
Også i år deltog vi i BOSS Synoptik Cup. Kort fortalt er formålet med denne turnering at øge 
interessen for klubbernes eksisterende turneringer med breddespillerne i fokus. Vi havde et 5-mands 
hold med til landsdelsfinalen, men her stoppede festen så. 
Ja, og så var der jo Linksugen med små 300 deltagere over 5 turneringsdage, hvor vi også deltog i 
planlægning og afvikling - sammen med sekretariatet og ”klubber i klubben” repræsentanter. Også 
her en kæmpe tak til alle, der medvirkede til at gøre Linksugen til en succes. 
Turneringsudvalget planlægger og afvikler vores interne klubturneringer. Der er en hel del opgaver 
og møder forbundet med dette – herunder udarbejdelse af startlister. Og netop startlisterne er et 
tilbagevendende samtaleemne i forbindelse med afvikling af vores turneringer. Med over 600 
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deltagere til vores klubturneringer i 2015 kan der godt opstå en prop eller 2 på banen, og uden i 
øvrigt at gå i detaljer, så kan jeg da godt røbe, at vi til stadighed jagter den formel, der kan skabe 
den helt rigtige boldsammensætning og det perfekte flowJ 
Men tak til alle 600 for god ro og orden – og godt humør. Vi glæder os til at jer også i 2016.  
Også tak til turneringsudvalget, Karin Søbæk Hansen, Thomas Pedersen, Roland Pedersen og Poul 
Erik Rasmussen, for god ro og orden – og godt humør, og ikke mindst for arbejdsindsatsen. 
 
Tak for 2015 og på gensyn. 
Jeppe Dohn 
 
 
Beretning Juniorafdelingen 2015                      
Vi startede året med omkring 40 juniorer, og fortsatte den aldersopdelte træning, hvilket vi vil 
vurdere om kan ændres i 2016. 
I 2015 havde vi ingen afsted på juniorhjælpetræner uddannelsen, og desværre har vi ikke formået at 
udnytte de trænere der blev uddannet i 2014, hvorfor vi igen må vurdere hvad vi kan gøre for at 
skaffe Axel lidt hjælp til træningerne. 
I 2015 havde flere juniorspillere fået lyst og mod på at komme ud og spille turneringer på andre 
baner, det er forhåbentlig en udvikling der fortsætter. 
Vi havde nemlig 2 hold der deltog i AON holdturneringen hvor de spillede mod nogle gode 
modstandere og fik en masse gode erfaringer og hyggeligt samvær. 
I kredsturneringen hvor alle 1. og 2. pladser i E-rækken og D-rækken for mulighed for deltagelse i 
2015 Kids Cup / Stjernegolf havde vi 6 spillere var tilmeldt kredsturneringen, Sebastian Kelø vandt 
E-rækken og må påregne en invitation til Stjernegolf i 2016, ellers opnåede vi opnåede følgende 
flotte placeringer. 
D-rækken: 
3. Marcus,  6. Jonas,  7. Oliver, 10. Samuel 
E-rækken 
1. Sebastian, 12. Mads 
 
Vi havde 4 tilmeldt til JDT-touren, hvor bedste resultat blev en 2.plads i U-19 rækken til Nicklas 
med kun et point op til 1.pladsen, hvilket sikrede ham en plads i Super cuppen hvor Distriktets U-19 
hold fik en samlet 4. plads 1 point fra 2. pladsen og 7 point fra 1.pladsen. Ellers opnåede vi opnåede 
følgende placeringer på JDT-touren 
U-19:     35. Simon 
U-16:     19. Gilbert 
U-14:      8. Joshua 
Igen i år afholdt Greve Golfklub traditionen tro Sommerferiegolf for skolebørn, det foregik alle 4 
gange i juli måned, og jeg fik tilbagemeldinger fra flere deltagere og hjælpere om at det havde været 
en succes. 
Igen i år skal der endnu engang lyde en stor tak til alle hjælpere for deres indsats, uden jer lod det 
sig ikke gøre, mange tak for hjælpen. 
Traditionen tro holdt vi igen juniorcamp med fælles spisning og natgolf, denne gang uden 
overnatning. Der var uddeling af præmier og jeg tror de fleste fik noget med hjem, natgolfen var 
igen den store velkendte succes som vi forsætter med. 
Siden sæsonafslutning har Sarah-Catrine og turneringsleder Michael holdt gang i juniorernes Vinter 
tour, hvor der spilles søndag morgen i regn slud og frost, næsten intet kan stoppe en håndfuld seje 
juniorspillere der mener at man godt kan spille golf hele året. I år er der også flere elitespillere der 
har valgt at gå med for at støtte op om vores juniorer og selvfølgelig selv holde træningen ved lige, 
det er vist det man kalder en win-win. 
På juniorudvalgets vegne 
Claus Lindqvist 
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Årsberetning 2015 fra Begynderudvalget i Greve Golfklub. 

Begynderudvalget skal i samarbejde med sekretariat, protræner og klubbens frivillige skabe rammer 
for at den ny golfer får den bedst mulige start på livet som golfspiller i Greve Golfklub.  
 

Vores målsætning ved indgangen til 2015 var at sætte fokus på at fastholde de nye medlemmer. Et 
middel til dette var at ”mandsopdække” de nye. Med en jætteindsats fra vore frivillige faddere har 
der været et øget antal faddere i spil hver mandag til de nye golferes (kaninernes) mandagsmatcher.  

Det har givet grobund for et øget fokus på at få etik og regler, gennemarbejdet live på banen, og 
forhåbentlig også skabt større tryghed både ved de første møder med den store bane og når 
kaninerne efterfølgende har bevæget sig ud på egen hånd ugens øvrige dage. Vi har i løbet af 2015 i 
højere grad en tidligere lagt den egentlige regelundervisning ud på banen i en mere praksisorienteret 
form. Tilbagemeldingerne har været positive. 

Vi afholdt en forårsturnering arrangeret at Anette Lindeschou Larsen og Sven Hansen (tak for det), 
hvor spillet var godt og humøret var højt. Hen over sommerferien blev der brug for ekstra 
kanindage til baneprøver, som gav nye medlemmer i en ellers traditionelt stille periode. Efteråret 
gav et boom af prøvemedlemmer som fra ultimo oktober gjorde det nødvendigt at aflyse 
kaninmatcher for hcp 54 til 36-spillere. Der var stor forståelse fra disse, men alligevel lidt ærgrelse 
idet disse mandage blev meldt som en meget vigtig del af integrationen i klubben for nye. 

2015 gav også en udskiftning i BU idet Bruno Boysen først på året måtte melde forfald p.g.a. 
arbejdspres og senere måtte Frank Adrian p.g.a. såvel bopælsskifte som en fodskade trappe ned og 
ved udgangen af året helt stoppe udvalgsarbejdet. Vi takker begge for den store indsats de har ydet i 
Greve Golf’s begynderudvalg. Begge har heldigvis givet tilsagn om hjælp til enkeltopgaver i Greve 
Golf  i og uden for udvalget. 

Vi har i stedet budt velkommen til Bruno Lundgård Hansen og Henning Markussen, som begge 
allerede er i fuld gang med deres opgaver. 

BU har i årets løb defineret og besat arbejdsområder for alle udvalgsmedlemmer, ud fra interesser 
og kompetencer. Alle området er dubleret, i erkendelse af at forfald i frivilligt arbejde er et vilkår. 

Vi takker alle vore frivilligere faddere for indsatser på mandage, ved kaninturnering og på 
Golfkørekortkurserne og glæder os over at de gamle holder ved mens nye kommer til. Det skaber en 
god platform for afsættet til 2016 hvor fokus stadig er fastholdelse, men nu også vil række ind over 
klubbens træningstilbud til de nye i form af begyndertrænere, som skal bistå klubbens protræner 
Axel Krag. Disse begyndertrænere (begyndercoaches) certificeres ved et kursus i marts til DGU’s 
program for begyndertræning v. Axel Krag. Vi sigter hermed på at de kommende nye golfere via 
differentieret træning tilpasset deres niveau hurtigt bringes imod HCP 36. Dette er ifølge DGU’s 
seneste analyser en væsentlig parameter for at fastholde interessen for golfspillet.  

Dette skal naturligvis kombineres med et af Greve Golfs stærkeste kort - det sociale samvær– 
hvorfor BU i kommende sæson vil stræbe imod et tættere samarbejde med klubberne i klubben så 
disse er tager over når de nye er parat til at gå ud af begynderforløbet. BU har med et fast medlem i 
juniorudvalget desuden indledt et samarbejde for at trække på fælles erfaringer og tilbud. 

I 2016 tager vi desuden hul på at tilbyde et gratis begynderforløb på 3 mdr. Vi håber det trækker 
flere prøvemedlemmer til og at ovenstående fastholdelsesstrategi vil vise sig effektiv. Der er stadig 
plads til nye golfere i Greve Golf og det er aldrig for sent at begynde. Spred gerne dette glade 
budskab…J..!! 

Michael Stoltenberg, formand for Begynderudvalget. 
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Regel- og Handicapudvalgets Beretning 2015 
Udvalget har i 2015 blandt andet arbejdet med   

• Behandling af alle sager og forespørgsler i overensstemmelse med golfreglerne, golfetikette 
og klubbens ordensregler generelt. 

• Bistand for så vidt angår regelkyndige ved turneringer.  
 
Udvalgets formand Roland Pedersen, som i 2014 gennemførte DGUs ”Regler for viderekomne”, 
har i løbet af 2015 bistået såvel ved klubturneringer som ved andre turneringer i Greve Golf.  
Der har ikke været nævneværdige sager til behandling i udvalget. Stort set er alle regelsæt blevet 
efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på banen. 
 
Gennemførelse af ”Årsrevision” i henhold til handicapreglerne gældende fra 02/07/12 hører ind 
under udvalgets opgaver. Udvalget har løbende evalueret på medlemmernes forståelse og brug af 
handicapreglerne, som efter lidt tilvænning fungerer gnidningsfrit. Især personlig indberetning af 
egne scores begynder at fungere rigtig godt. Formålet med årsreguleringen er som udgangspunkt at 
tilpasse de enkelte spilleres handicap til den spillestyrke spilleren har vist igennem de tællende 
scores i det forgange år. 
Årsreguleringen har udelukkende betydning for de golfspillere, der igennem hele sæsonen har været 
under 36 i handicap. Det vil sige, at man ikke bliver handicapreguleret, hvis man har mere end 36 i 
handicap, eller er startet sæsonen med mere end 36 i handicap. Årsreguleringen fungerer bedst, hvis 
man afleverer så mange tællende runder som muligt i løbet af en sæson. Handicap- og 
Regeludvalget opfordrer derfor til at man spiller så mange tællende runder, som det er muligt i løbet 
af sæsonen. På denne måde får alle over tid et mere retvisende handicap.  
 
Årsreguleringen tager udgangspunkt i Median scoren, man har indleveret i sæsonen. Man tager den 
dårligste og bedste score fra, indtil der kun er en score tilbage. Denne score danner udgangspunkt 
for årsreguleringen. Man benytter altså ikke en gennemsnitscore, idet dårligere runder ville trække 
et gennemsnit længere ned, end en god runde kan udligne. Overordnet kan man sige, at systemet 
forventer at en gennemsnitlig golfspiller er ca. to slag dårligere end sin neutrale zone på de fleste af 
de tællende scores. Jo bedre golfspilleren er, jo tættere på neutral zone forventer systemet man er. 
Har man spillet hovedparten af sine tællende runder i neutral zone eller bedre, så skal man forvente 
en nedskrivning af sit handicap. Hvis man derimod har scoret ca. 30 point eller derunder på 
hovedparten af ens tællende scores, så kan man godt forvente at blive skrevet op i handicap. 
 
Årsrevisionen, som blev foretaget pr. 1. januar 2016, medførte for flere medlemmers vedkommende 
en ændring af handicapstatus og flere medlemmer har pga. for få indleverede scorekort i 2015 
mistet deres EGA Handicap og fået Handicap-status. Det betyder, at man ikke kan deltage i de 
turneringer, der kræver EGA Handicap, og at ens handicapstatus er i 2016 låst, indtil man har 
indleveret tre tællende runder.     
Årsreguleringen viste følgende for medlemmerne af Greve Golfklub:  
Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen - 261  
Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner - 21 
Medlemmer der har opnået handicap 36 i sæsonen - 81 
Medlemmer der ikke er blevet reguleret - 217 
Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 ned - 41 
Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 ned - 2  
Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op + stigning over 1,9 - 3  
Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op + stigning over 1,9 - 1 
Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op + stigning under 2,0 - 12  
Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op + stigning under 2,0 - 10   
 
Februar 2016 Roland Pedersen Formand for Regel- og Handicapudvalget.     
Udvalgets medlemmer:  Stig Vincent Person, Thomas Pedersen og Roland Pedersen 
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Eliteudvalgets beretning – sæson 2015 
Eliteafdelingen kunne i sæsonen 2015 igen mønstre fire hold i Danmarksturneringen, tre herrehold 
og et damehold.  
Eliteudvalget valgte, til sæsonen, at anvende de spillere, som havde givet udtryk for at fortsætte i 
truppen. Derudover blev der suppleret med spillere, som udvalget skønnede passede ind i truppen 
mht. handicap og alder.  
Elitetruppen bestod således af 33 herrer samt 7 damer, som deltog i et antal træninger henover 
sæsonen.  
 
I 2015 startede sæsonen allerede i medio februar, hvor Axel indkaldte til 4 søndagstræninger inden 
de egentlige træningsaftener startede. Dette nye tiltag vil Eliteudvalget arbejde for, skal være en fast 
bestanddel af elitens set-up. 
 
Et nyt tiltag så dagens lys i 2015, en AM/AM turnering, hvor 3 af klubbens medlemmer spillede på 
hold med en fra elitetruppen. Dette arrangement var vigtigt for Eliteudvalget, at få gennemført, idet 
det var udvalgets intention på denne måde, at få skabt en synergi effekt mellem klubbens 
medlemmer og medlemmerne i elitetruppen, som derved kan blive ”genkendt” og evt. give nogle 
gode råd, når man mødes i klubbens, hvis klubbens medlemmer måtte ønske dette. Tak til 
sponsoren Danbolig i Tune. 
 
Sportsligt set blev det en sæson med mange spændende matcher og god golf.  
Førsteholdet hos herrerne, som spiller i 3. division, var i en meget tæt pulje. Holdet kom desværre 
dårligt fra start, med to nederlag i de to første kampe, men fik midtvejs rettet op på den skæve start, 
hvilket gjorde, at holdet var indblandet i både op-og nedrykningskampen inden sidste runde. 
Heldigvis lykkedes det at vinde den sidste kamp, hvilket gjorde at holdet endte på en 2 plads i 
puljen. Køge vandt, men kunne ikke spille oprykningspil, da holdet havde et hold i rækken lige 
over, men desværre gik pladsen ikke til nr. 2 i puljen. Turneringsbestemmelserne siger, at man så 
tager den bedste af alle 2’ere. Holdet er således stadig placeret i 3. division. 
 
Andet holdet i 4. division endte på 2. pladsen med 3 vundne og 3 tabte kampe, heraf de 2 til 
rækkens suveræne vinder The Scandinavian. Holdet var en blanding af ældre rutinerede kræfter 
suppleret med et par unge spillere.  Holder spiller således også i 4. division i 2016.  
 
Tredjeholdet i kvalifikationsrækken endte på en 3. plads med 2 vundne kampe, 1 uafgjort og 3 
nederlag. Holdet er tilmeldt til kvalifikationsrækken i 2016.  
 
Dameholdet spillede i Kvalifikationsrækken. Damerne vandt 3 kampe heraf 1 mod 
Skjoldenæsholm, som vandt puljen, dette rakte til en samlet 3.plads, men med samme points, 
som nr. 2. Holdet er tilmeldt til kvalifikationsrækken i 2016.  
 
I 2015 var det første gang, at klubben havde en egentlig elitedag, som var lagt på torsdage.  Her var 
det muligt at spille tællende turnering for alle elitespillere. Der var forhåndsreserveret tider efter 
aftale med sekretariatet. Disse tider blev imidlertid ikke fuldt udnyttet, hvorfor de midtvejs i 
sæsonen blev frigivet til klubbens medlemmer og greefee-gæster.  
I 2016 spilles der fortsat på torsdage, men uden blokering, medmindre der kommer mere run på end 
sidste år.  
 
2015 var også året, hvor udvalget arrangerede og gennemførte en afslutningsturnering for  
truppens medlemmer og inviterede klubbens bestyrelsen til at deltage. Efterfølgende afholdt  
vi et evalueringsmøde på sæsonen. Dette vil også blive en årlig tilbagevendende begivenhed.  
 
Udvalget har i 2015 fortsat arbejdet med, at optimere både det administrative og det sportslige. 
Dette har gjort, at udvalget nu består af 5 medlemmer mod tidligere 9.  
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Med hensyn til det sportslige har udvalget lagt en strategi for, at der stille og roligt skal ske et 
generationsskifte i herretruppen, så vores mest talentfulde juniorer har noget at se frem i mod. 
Strategien er blandt andet, at 1-3 juniorer skal spille med på 3. holdet. Flere elitespillere har sagt ja 
til, at tage de unge mennesker ”under deres vinger” i forbindelse med kampene.  For dametruppen 
håber vi, at flere af klubbens damer kan nå et handicapniveau, som er relevant for at komme med i 
truppen og på sigt evt. at kunne tilmelde et damehold mere i danmarksturneringen. 
 
Igen i 2016 har flere elitespillere sagt ja til at være mentorer for vores juniorspillere, hvilket både 
elite- og juniorudvalg håber, vil gøre overgangen fra junior til senior nemmere og samtidig kan 
begge parter forhåbentlig lære noget af hinanden både golfmæssigt, mentalt og personlig.  
  
Klubben vil gerne på både herre- og damesiden rykke op i divisionerne for at tiltrække elitespillere 
udefra, dygtiggøre og fastholde vores nuværende spillere samt signalere overfor kommende og 
nuværende juniorspillere, at Greve Golf Klub er en klub, der er værd at satse på med sit golfspil. 
 
Tak til udvalget for nogle gode og konstruktive diskussioner i året til fordel for eliten og hele 
klubben. 
Ligeledes skal der fra udvalget lyde en stor tak til de frivillige, som var med til at optimere vores 
set-up i forhold til hjemmekampene i Danmarksturneringen. 
 
Udvalget og spillerne håber, at vi til den kommende sæson igen kan trække på hjælp hos klubbens 
frivillige så vi kan bibeholde dette set-up og gerne gøre det endnu bedre. 
 
På vegne af Eliteudvalget 
Jesper Carstensen 
Formand for Eliteudvalget 
 

Dameklubben i Greve Golfklub 
Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen 25. Oktober 2015 

I de seneste to år har jeg kunnet starte vores beretning med at fortælle at sæsonen har været 
begunstiget af godt vejr. Det vil nok være en sandhed med modifikationer at starte beretningen 
med denne udtalelse i år. 
 
Og alligevel så har der været mange dejlige onsdage med pænt vejr til at spille golf. 
 
Hvis man laver et lille regnestykke, så har der været 27 onsdage i sæsonen fra april til september. 
I alt har der ifølge bookingerne i Golfbox været 570 damer ude at spille damegolf på disse 
onsdage. Hvis vi hertil lægger de i gennemsnit 33 damer, som har deltaget i de seks 
månedsafslutninger, så giver det 768 damebolde. Det er da ret godt gået. 
 
Men inden vi kom i gang med at spille i år, så afholdt vi for tredje år i træk Åbent Hus. Det skete 
søndag, den 29. marts, hvor alle klubbens damer var inviteret til at komme og høre om 
Dameklubbens kommende aktiviteter. Mange – både gamle og et par nye ansigter – mødte op til 
kaffe og kage og til en hyggelig snak om golf og meget andet. Vi fornemmer at det er en god idé 
og at medlemmerne synes, det er hyggeligt at mødes igen efter vintersæsonen, så vi fortsætter med 
Åbent Hus og måske kombinerer vi det med en lille åbningsturnering for damerne. 
 
I sæsonens løb har vi som sagt afholdt seks månedsafslutninger. Gennemsnitligt har der i år været 
tilmeldt 33 damer til vores månedsafslutninger. Det er én færre end sidste års 34, men vi har 
glædet os over at det er et bredt udsnit af medlemmerne, der deltager ved månedsafslutningerne, så 
det ikke altid er de samme. Vi håber at vi næste år vil se endnu flere damer. 
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Vi lagde ud med Texas Scramble, som vi mente ville tilgodese eventuelle nye medlemmer, da det 
er et holdspil. I maj spillede vi endnu en holdturnering ”pas på den lyserøde bold”. Det var en sjov 
ny spilleform, som krævede lidt taktisk tænkning af damerne. Det er vist ikke sidste gang vi har 
spillet det. I juni spillede vi helt almindelig stableford og i juli var det den efterånden traditionelle 
snorematch, der blev gentaget. I august spillede vi norsk stableford, som indbefatter en såkaldt 
hand wedge eller på dansk et kast på hvert hul. Endelig spillede vi tre i baggen ved årets sidste 
månedsafslutning i september. 
 
Som noget nyt prøvede vi i år at afholde et par anderledes månedsafslutninger, som var krydret 
med nogle indslag i form af modeshow og fodterapeut. I maj måned havde vi således besøg af 
Mike, som viste ABACUS tøjkollektion frem. Det var en rigtig sjov og hyggelig aften og der blev 
prøvet tøj og kommenteret til den helt store guldmedalje. Flere damer blev fristet til at købe nogle 
af de lækre ting med 15% rabat, som shoppen ekstraordinært gav os på køb denne aften. Mike fra 
ABACUS sponsorerede 4 greenfeevouchers à 300 kr. til vinderne denne aften. Alt i alt en virkelig 
sjov og hyggelig aften. Desværre var der lidt udfordringer med efterfølgende at få alt tøjet, men vi 
giver det måske en chance igen i den kommende sæson, for vi synes faktisk, det var en god aften. 
 
I juni måned havde vi Statsautoriseret Fodterapeut Lone Christensen og hendes assistent Dorthe 
på besøg. Det blev en interessant aften med fokus på fødder. Lone fortalte om fodens anatomi, 
fejlstillinger, fodproblematikker, behandling af hård hud og revner på fødderne og meget mere. 
Lone medbragte desuden en mobil lyskasse, som var til stor underholdning for damerne. Stort set 
alle damer var oppe på lyskassen, hvor de fik analyseret deres fodstilling. Lone forklarede, 
hvordan eventuelle fejlstillinger kan påvirke hele kroppen og vi fik gode råd om, hvad der kan 
gøres for at afhjælpe eventuelle fodproblemer. Ved denne aften var Lone sponsor med nogle af 
hendes multifunktionelle ”walk ahead” såler. 
 
Hovedformålet med vores månedsafslutninger er og skal fortsat være det sociale omkring 
golfspillet. Vi har aldrig tidligere i vores beretninger kommenteret på maden i restauranten, men 
det føler vi anledning til i år. For vi er virkelig blevet forkælet med de lækreste retter for ikke at 
tale om kagerne i år. Det har været indbydende og alsidigt. Vi har fået rødt kød, kylling, 
mexikanerbuffet og hver gang har der været et lækkert udvalg af salater og grøntsager. Noget for 
enhver smag. Så stor ros til køkkenet i år. 
 
I uge 29 gennemførte klubben for anden gang Linksugen. Onsdag, den 15. juli var der 
åben damedag. Turneringen blev spillet som en holdturnering med deltagelse af 32 damer. 
Linksugen bliver gentaget i 2016, men det er i skrivende stund endnu uklart, hvordan formen 
vil blive. 
 
Og så bød 2015-sæsonen på en Sverigestur. 
Fredag, den 11. september mødtes 9 damer hernede for i samlet flok at drage til Sverige. Målet 
var Øresunds Golfbane ca. en times kørsel fra Greve. Vi ankom i løbet af formiddagen og efter at 
have indlogeret os i de meget rummelige hytter spillede vi 18 huller på banen. Om eftermiddagen 
sluttede de sidste fire damer sig til gruppen og så kunne vi alle nyde et lækkert aftensmåltid med 
mørbradgryde. Efter middagen blev der spillet musikquiz med musik fra før de fleste af os 
stiftede bekendtskab med begreber som fairway og pitchfork. Lørdag morgen var vi alle klar til at 
indtage golfbanen igen og for nogens vedkommende blev det til 36 huller på banen. Aftenen bød 
på lækre tapas, mexikanergryder og rødvin. Herefter var der fri leg som bestod af indendørs 
curling. Søndag morgen pakkede vi sammen og kørte mod Vellinge Golfbane. Vejret var ikke det 
bedste, men det holdt nogenlunde tørt og vi havde en dejlig runde, inden turen atter gik hjemad. 
En hyggelig tur med golf og socialt samvær. 
 
Lørdag, den 3. oktober var det tid til Kønnenes Kamp, - damerne mod herrerne. Det gjaldt 
håneretten for den kommende sæson. 60 spillede – heraf desværre 21 damer – havde en 
hyggelig dag på golfbanen, men vi måtte atter engang se herrerne løbe med sejren. 
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I forbindelse med fællesafslutningen den 3. oktober blev vinderne af årets løbende Eclectic match 
hyldet. A-rækken blev vundet af Gitte Rolsted Christensen. B-rækken stod lige mellem 3 spillere 
indtil den allersidste onsdag, men Mette forbedrede et par huller netop denne dag og blev således 
vinder af B-rækken i 2015. I 2016 påtænker vi at køre en eclectic både på for-ni og bag-ni, dette 
vil I naturligvis blive informeret om, når tiden nærmer sig. 
 
Som noget helt nyt har vi prøvet at arrangere en løbende hulspilsturnering. Der har været lidt 
begyndervanskeligheder, men den blev gennemført med de deltagere, som holdt ved. Vinderen 
af turneringen blev Lene Hjerrild, som i dag skal have overrakt sin præmie. 
 
På det rent administrative plan, har vi i bestyrelsen i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor 
både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter typisk deltager. 
 
Annelise Beenfeldt ønsker efter mange år i bestyrelsen at træde ud. Ligeledes ønsker Anne Kamp 
at træde ud og eventuelt vælges til suppleant for en 1-årig periode. Pia Bonke, som har været 
suppleant ønsker ikke genvalg. 
 
På kommunikation- og infoområdet har vi fortsat med vores facebook side, hvor alle 
dameklubmedlemmer kan blive medlem. Meningen med dameklubbens side er, at 
medlemmerne frit kan kommunikere og nemt kan komme i kontakt med hinanden og måske 
lave aftaler om at spille eller måske sælge noget udstyr eller noget helt andet. Nogle damer 
lægger billeder ud fra deres runder, hvilket er rigtig hyggeligt. 
 
I årets løb har vi forsøgt at holde jer opdateret på de forskellige tiltag både i dameklubben, men 
også i klubben generelt. Det har været i form at et Informationsbrev engang imellem i løbet af 
sæsonen. Hjemmesiden har ikke fungeret optimalt i år. Det håber vi at råde bod på i den 
kommende sæson. 
 
Når man spiller golf er det vigtigt at have nogen at spille med. Det kan være svært, når man lige 
har fået sit langbanekort og måske endnu ikke har opbygget et netværk i klubben. Det er præcis 
her klubberne-i-klubben har deres berettigelse. Det er her vi skal inkludere de nye spillere og 
hjælpe dem til at få et netværk. Derfor har vi ingen handicapbegrænsning i dameklubben. Alle 
med langbanekort er velkomne og det skal de fortsat være. Så vi opfordrer alle til at tage vel imod 
nye spillere og hjælpe dem på deres vej ud i golfspillet. For man lærer det jo i virkeligheden først, 
når man kommer ud på banen og spille med nogle andre og først her bliver det sjovt at spille golf. 
 
Da jeg kørte hjem efter sidste månedsafslutning i september, tænkte jeg lidt over vores dameklub 
og hvad det er, dameklubben og samværet med de andre medlemmer kan gøre for os. Vi var 35 
damer til spisning denne septemberdag. 35 vidt forskellige damer i alderen 35 til 74 år. Et 
aldersspænd på næsten 40 år. 35 damer med vidt forskellig baggrund, vidt forskellige steder i vores 
liv, med vidt forskellige uddannelser og med vidt forskellige jobs. 
35 damer for hvem livet har budt og fortsat byder på udfordringer og denne aften var der damer, 
der havde mistet nære familiemedlemmer i løbet af året og der var damer, der kæmper med svær 
sygdom. 
 
Og hvor er det fantastisk, livsbekræftende og befriende, at golf kan samle sådan en skøn gruppe 
af forskellige kvinder. Det er jo det, det hele handler om. Samvær og netværk via golf på kryds af 
alle barrierer. 
Vi håber, at dameklubben fortsat kan bidrage til glæde og adspredelse for mange kvinder 
fremover. 
 
Inge Larsen, Formand for dameklubben i Greve Golfklub 
21.10.2015 
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Seniorklubben i Greve Golfklub. Årsberetning 2015. 
2015 var som det foregående år 2014 et godt år for Seniorklubben med god deltagelse i alle 
klubbens aktiviteter fordelt over året, på nogle af klubdagene om mandagen har vi været op til 60 
fremmødte. Medlemstallet har i de sidste par år været konstant omkring de 100 med lidt afgang og 
tilsvarende tilgang af nye medlemmer. P.t. er vi i skrivende stund 105. 
SIMgolf i vintermånederne januar, februar og marts var der ikke tilslutning til, så vi skulle helt hen 
til november, hvor vi var 20, der tog en tørn i Grøndalscentret. 
I de 3 første måneder af året er der flere, der tager sydpå i op til 5 – 6 uger, så er der jo af den grund 
ikke tilstrækkelig tilslutning. Ud over de individuelt arrangerede ture havde Birgit og Tonny 
overtaget stafetten fra Jette og Søren og arrangerede turen til Rompido i uge 12. 
 
Året 2015 startede med : 

Seniorernes forårsturnering den 16-04-2015. 
 

Hvis det ikke havde været fordi Dronningen havde fødselsdag, ville vejrguderne sikkert have 
forgyldt vor dag med regn. Nu kunne vi da gå tørskoede rundt i den bidende kolde vind. 
60 seniorer havde tilmeldt sig turneringen incl. Bjarne Henriksen som nyt medlem. Velkommen til 
Bjarne som vi håber falder godt til i Seniorklubben. 
 
Mødetid kl. 07.30 til morgenbord med en enkelt til halsen inden start kl. 08.30. Som sædvanlig 
mødte alle op i godt humør. 
Da scorekortene var talt op kunne Edel og Poul Erik udråbe vinderne. 
Damerne : 
På 1. Pladsen kom Birthe Dohn med 30 point, 
på 2. Pladsen kom Birgit Knudsen med 29 point og 
på 3. Pladsen kom Marianne Flindt med 27 point. 
Herrene : 
På 1. Pladsen kom Frede Kruse-Christiansen med 38 point, 
på 2. Pladsen kom Mogens Kristiansen med  35 point og 
på 3. Pladsen kom Ole Jensen med 34 point. 
Stort tillykke til vinderne som alle blev begavet med flotte præmier. 
Frede blev dagens vinder med ret til at få sit navn på vinderkøllen. Frede gik en super runde med en 
birdie på hul 8 ( et lille tilbageskridt da han tidligere har lavet Hole in One på hullet ), 3 birdies og 
kun en bogey samt en enkelt dobbelt bogey. Stort tillykke og applaus til vinderen. 
Listerne med navnene på vinderne af tættest på hul og længste drive var desværre blevet væk. Så 
jeg har med Poul Erik efter bedste hukommelse fundet frem til : 
Længste drive på hul 1 : 
Damer. Birgit Knudsen. 
Herrer. Mogens Kristiansen. 
Tættest på flag på hul 14 . 
Damer. Marianne Flindt med 1,1 m. 
Herrer. Søren Saugmann med 3,5 m. 
Specielt på hul 17 var der lodtrækning mellem de spillere der i 3 slag lå på 
green. Vinder af lodtrækningen blev Erik Rømer. 
 
Også et tillykke til vinderne af disse kategorier. 
Herefter var der spisning med frikadeller, skinke og flødekartofler og salat. I dagens anledning gav 
seniorklubben en øl / vand til maden. Tak til køkkenet og de søde hjælpere. 
 
Stor tak til Edel og Poul Erik for igen at have arrangeret en forrygende Forårsturnering. Desværre 
blev det sidste gang de arrangerede denne turnering efter flere år at have stået herfor. Vi efterlyser 
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derfor 2 nye medlemmer der har mod på og lyst til at overtage arrangementet af Forårsturneringen i 
2016. 
 

Generalforsamling den 27-04-2015 i klubhuset. 
Kl. 13.00 gik vi i gang med den årlige Ordinære Generalforsamling. 
  
Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 69 fremmødte Seniorer og 
udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.  
 
1. Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre 
forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden. 
 
2. Bestyrelsens beretning. Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for, den blev 
læst op. Ingen ønskede ordet med kommentarer - så beretningen er godkendt. 
F C-K ( der tillige er formand i Greve Golfklub ) orienterede herefter kort om Greve Golfklubs 
aktiviteter. 1. salen bliver nu indrettet, så der bliver dobbelt gulv kapacitet. Der har været dialog 
med diverse Fonde om tilskud til byggeriet, hvoraf 1 havde vært positiv. Det vil være op til 
medlemmerne at fremkomme med ønsker om at etablere aktiviteter på 1. salen med f.eks. en 
bridgeklub eller andet. 
Seniorklubben skal være medlemmernes klub, så Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes forslag 
vedr. aktiviteterne i klubben. Der vil derfor snarest blive udformet et skema, på hvilket 
medlemmerne kan fremkomme med ændringer af og forslag til aktiviteter i klubben. Skemaet vil 
blive fulgt op af et orienteringsmøde i juni 
Links	ugen	i	uge	29	blev	kort	omtalt.	Seniorklubben	skal	arrangere	en	åben	golfmatch	mandag	den	13.		juli.		

Så mindede F K-C om vor sommerturnering ledet af Aase Erringsø og Hugo Larsen torsdag den 11. 
juni. Tilmelding på Golfbox. 
F K-C takkede alle de frivillige for deres deltagelse i div. arbejder og turneringer. 
 
3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Lars Hartig ( LH ) forelagde 
regnskabet med revisors påtegning. Ingen havde spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet er 
godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremsendt forslag til ændring af regnskabsåret fra 1. april 
– 31. marts til 1. februar - 31. januar, samt ændring af afholdelse af Ordinær Generalforsamling til 
en klubdag i marts og betaling af kontingent inden 1. april. Ingen havde spørgsmål eller 
kommentarer hertil, så forslaget er vedtaget 
 
5. Valg af bestyrelse. 
Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus. 
Valg af næstformand. SP villig til genvalg - ingen modkandidat – SP valgt med applaus. 
Valg af kasserer. LH villig til genvalg - ingen modkandidat – LH valgt med applaus. 
Valg af sekretær. JG villig til genvalg - ingen modkandidat – JG valgt med applaus. 
 
6. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet forslået uændret kr. 300,-. Ingen kommentarer så 
kontingentet for 2015 på kr. 300,- er vedtaget. Skal fremover indbetales på Seniorklubbens konto 
2343-0727 449 302 inden 1. april. I år 2015 inden den 18. maj. 
BEMÆRK der modtages ikke længere kontanter. 
 
7. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg - ingen modkandidat – PER valgt 
med applaus. 
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8. Eventuelt. Da bestyrelsen udsender spørgeskema, hvor medlemmerne kan fremkomme med 
deres forslag, vil der blive rig mulighed for en efterfølgende dialog om disse, så bemærkningerne 
under eventuelt vil blive sammenfattet, hvor bestyrelsen vil svare på alle forslag / bemærkninger på 
det efterfølgende møde i juni. 
Der har været bemærkninger fra nogle af medlemmerne om alt spil skulle være tællende. 
Spørgsmålet er ? Hvad ønsker medlemmerne – skal klubben lægge større vægt på det 
resultatorienterede på bekostning af det sociale sammenværd ? 
Der var her flere tilkendegivelser om den pris, der sættes på det sociale sammenværd og det deraf 
gode sammenhold i klubben. Der ønskes fortsat en frokost ordning. 
Da der jo også skal spilles golf og udvikle medlemmernes færdigheder på banen ønskes afholdt 
flere scenarier / kurser til fremme af spillet. 
LH har som formand for Greve Golfklubs Baneudvalg et ønske om at etablere frivillige 
selvstyrende arbejdsgrupper på og omkring banen inspireret af tilsvarende ordning i Køge Golfklub, 
samt fortsat etablering af ” arbejdsdage” i samarbejde med green keeperne. 
Til dette fremkom flere kommentarer. Der var flere kommentarer om vedligeholdelse og rengøring 
af banen, som man mente var green keepernes opgave og ikke medlemmernes. I stedet skulle der 
være en bedre ”opdragelse” af spillerne til at rydde op efter sig. Da der p.t. ikke er råd til flere green 
keepere, må medlemmerne tage deres tørn vedr. vedligeholdelsen af banen, medmindre der er 
stemning for en kontingent forhøjelse. Der var også røster fremme om det ikke kunne blive en 
”sovepude”, hvis man på forhånd vidste, at andre ryddede op efter en i den tro, at ”mor” var med på 
banen. 
Vedligeholdelse af udstyr på banen f.eks. bænkene undersøges muligheden for tilskud til 
renovering. 
Som ved tidligere generalforsamlinger var der ønske fremme om en 18 hullers klubdag f.eks. den 
sidste klubdag i måneden evt. med spisning. 
Der har været nogle episoder, hvor medlemmet har henvendt sig til Sekretariatet uden held. 
Fremover så sig det til LH eller en fra bestyrelsen. 
Med udgangspunkt i disse bemærkninger bedes alle tilkendegive deres holdning på spørgeskemaet.  
Der vil blandt alle indsendte skemaer blive trukket lod om nogle flasker vin. 
Der var også en tak til bestyrelsen bl.a. for at de altid var repræsenteret på klubdagene, uanset om 
de  spiller eller ej. 
 
Mødet sluttede i god ro og orden med tak fra dirigenten. der gav ordet til formanden for en 
afsluttende bemærkning. 
 
Formanden gjorde opmærksom på, at der var cykelløb i Tune og omegn de første dage i maj, som 
man nok skulle være opmærksom på. Herefter takkede formanden dirigenten for en godt ledet 
Generalforsamling, takkede de fremmødte og ønskede alle på gensyn. 
 
Tur til Møn den 17. og 18. maj 2015 
7 medlemmer tyvstartede lørdag aften med et lækkert måltid mad på ”Støberiet” og efterfølgende 
hygge på Præstekilde Hotel. Turneringsudvalget fik klaret de sidste ting vedr. næste dags 
arrangement, inden det var tid til at ”finde” dynerne. 
 
Søndag den 17-05-2015. 
I år var 21 medlemmer tilmeldt, der begyndte dagen med en lækker Brunch kl. 10.00 på præstekilde 
Hotel. Scorekort blev udleveret og beløbet til præmiekassen indkasseret.  
Efter lidt opvarmning gik starten til 1. bold kl. 11.30. 
Vejret var desværre ikke med os, da det blæste ret så kraftigt med vindstød på op til 21 m/sek. Det 
siges at det altid blæser i Greve, men denne dag ville de fleste nok have foretrukket vor egen bane i 
Greve. Alle kom dog godt igennem uden uheld, men var godt forblæste, da de kom i mål. Scoren 
blev også derefter fra 7 til 28. 
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Efter en tiltrængt afslapning m.m. mødtes alle i restauranten til rigtigt lækker mad, tilberedt og 
serveret af de nye forpagtere. Efter spisningen gik vi over til den alvorlige del af ”festen”, nemlig 
præmieuddelingen for resultaterne på 18 huller samt på tættest på flag på hul 8 og længste drive på 
hul 16. 
 
Vinderne søndag den 17. maj : 
Damer : 

1. Karin Søbæk Hansen 28 point 
2. Birthe Dohn 28 point 
3. Aase Erringsø Larsen 26 point 
8. Edith Kruse-Christiansen 15 point 

Herrer : 
1. Poul Erik Rasmussen 26 point 
2. Mogens Kristiansen 26 point 
3. Jeppe Dohn 24 point 
8. Bo Sørensen 16 point 

 
Længste drive på hul 16 : Jeppe Dohn og Marianne Sheye 
Tættest på flag på hul 8 : kun Lene Kristiansen kom på Green med 14,4 m til flaget. 
Ud over de flotte præmier til vinderne var der klappepræmier til alle, der ikke var i vinderrækken. 
 
Mandag den 18-05-2015. 
27 tilmeldte seniorer var klar mandag morgen til gunstart kl. 09.00. Blæsten havde heldigvis lagt sig 
lidt i nattens løb, til gengæld havde det regnet kraftigt. Men alligevel en god formiddag.  Efter 
runden var der på vanlig vis et godt tag selv bord klart i klubhuset. Da den værste sult var overstået 
gik vi over til præmieoverrækkelserne. 
 
Vinderne mandag den 18. maj : 
Damer : 

1. Gerda M. Schmidt 26 point 
2. Birthe Dohn 26 point 
3. Ruth Søndergaard 23 point 
4. Lene Kristiansen 22 point 
9. Annelise B. Sørensen 17 point 

Herrer : 
1. Jeppe Dohn 30 point 
2. Mogens Præstegaard 29 point 
3. Jan Fosse 27 point 
4. Poul Erik Rasmussen 27 point 
10. Hugo Larsen 21 point 

 
Længste drive på hul 16 : Gerda M. Schmidt og Poul Erik Rasmussen. 
Tættest på flag på hul 8 : Lene Kristiansen og Jeppe Dohn. 
Ligeledes klappepræmier til alle udenfor præmierækken i dag. 
Der var stemning for at tage turen igen i 2016, så arrangørerne blev genvalgt, med en betingelse, at 
der ikke blev serveret perlehøne igen. 
 

Torsdag den 11-06-2015 Seniorernes Sommerfest. 
Torsdag den 11. Juni løb vor Superbrugsen Sommerturnering af stablen. Da Hugo desværre var 
kommet slemt til skade og ikke kunne hjælpe Aase, der i samme anledning fik nok at se til, overtog 
Edith og Frede depechen med minimal hjælp fra undertegnede. 
37 seniorer var tilmeldt, hvilket jo godt kunne have været højere. Alle mødte tidligt op til 
morgenkaffen og indskrivningen, så vi var klar til at tee ud kl. 8.30 på de respektive huller. 
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Alle var i hus lige omkring kl. 13 og benyttede sig af den udleverede drikke kupon. Maden lod 
vente lidt på sig, så kl. var næsten 14 inden vi kunne stille vor sult med grill kød og pølser med 
diverse tilbehør, salater og 2 slags kartofler. 
Efter vi havde spist gik vi over til præmieoverrækkelsen. 
Tættest på hul 3 : 
Anne Truelsen med 5,57 m og Carsten Lind med 4,06 m 
Tættest på hul 14 : 
Birthe Dohn med 8,40 m og Jeppe Dohn med 2,05 m. 
Længste drive på hul 9 : 
Aase Erringsø Larsen og Tonny Jørgensen. 
 
Og så over til vinderne : 
Damerne : 
1. pladsen til Birthe Dohn med 39 point. 
2. pladsen til Birgit Knudsen med 32 point. 
3. pladsen til Aase Erringsø Larsen med 31 point og  
6. pladsen til Ruth Søndergaard med 30 point. 
 
Herrene : 
1. pladsen til Børge Jensen med 40 point. 
2. pladsen til Villy Olesen med 39 point. 
3. pladsen til Mogens Gervig med 37 point og  
6. pladsen til Svend Hansen med 33 point. 
Vinder af turneringen med ret til at få sit navn på vindertavlen blev Børge Jensen. 
Stort tillykke til alle vinderne og tak for endnu et godt arrangement - tilsat flotte klappepræmier - 
hvor Ase og Hugo havde lagt bolden tilrette og Edith og Frede sendte den i mål. Stor tak til jer alle 
4. 
 

Greve Linksuge med Seniorgolf mandag den 13-07-2015 
 

Seniorklubben havde fået til opgave at arrangere en åben Seniormatch mandag den 13. juli som et 
af arrangementerne i Linksugen i lighed med sidste år. 
Tilmeldingen endte med 71 tilmeldte hvoraf de 24 kom fra fremmede klubber. En lille stigning på 
ialt 8 tilmeldte, hvoraf de 7 kom udefra i forhold til 2014. Et rimeligt antal deltagere som 
selvfølgelig gerne må blive større i 2016.  
Sarah-Cathrine bød alle de fremmødte spillere velkommen til Greve Golfbane, og orienterede om 
det videre forløb i dagens arrangement. 
Desværre var vejrguderne ikke helt på vor side, da nogle gevaldige regnbyger skyllede ind over 
banen, så den stakkel der kørte med forplejning, måtte opgive og køre hjem efter tørt tøj. 
På nær et par enkelte - der opgav undervejs – kom alle i mål mere eller mindre våde. 
Humøret kom dog hurtigt tilbage under spisningen og lidt vådt til ganen. 
Deltagerne var delt op i en A og en B række, hvor der var fine præmier til vinderne.  
I A rækken tog de fremmede spillere godt for sig af præmierne. medens B rækken var domineret af 
Greve spillere. 
En god dag for Greve Golfklub, som naturligt vil blive gentaget i 2016, samt en stor tak til Jeppe 
Dohn, der stod som tovholder for matchen. 
 
Tur til Køge den 06-08-2015 
Torsdag den 6. august løb årets Seniormatch på Køge Golfklubs Sydbane af stablen. 
23 var tilmeldt - efter et sygdomsafbud tørnede 22 ud i et helt fantastisk sommervejr, hvor 
temperaturen i løbet af runden passerede 25 grader med fuld sol. 
Alle kom godt rundt på den velplejede bane med mange træer og enkelte drillende vandløb i løbet 
af ca. 4,5 time. 
Der var dog en enkelt undtagelse, idet en 4 bold forsøgte sig med udslag i modsat retning fra 
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teestedet på hul 12 mod greenen på hul 17. Hvor mange af dem der nåede i hul før fejlen blev rettet 
og retningen ændret mod fairway og green på hul 12 fortæller historien intet om. 
 
De gyldne dråber, der var en del af turneringsfeen blev nydt på den skyggefulde terrasse, og kl. 
14.30 gik selskabet "om bord" i en veltillavet buffet med Stegt Flæsk og Persillesovs afsluttende 
med kaffe og kage. 
 
Derefter overrakte Lars Hartig de velfortjente placeringspræmier, der gik til: 
Damer: 
Vinder Aase Erringsøe Larsen 33 point, 2. præmie Birgit Knudsen 28 point og 3. præmie til 
placering nr. 6 Grethe Maintz 19 point. 
Herrer: 
Vinder Steen Ousted 39 point,  nr. 2 Tonny Jørgensen 33 point, nr. 3 Frede Kruse-Christiansen 28 
point og nr 12 Benny Flindt 21 point. 
 
Længste drive på hul 10 Birgit Knudsen og Flemming Maintz. 
Tættest på flaget på hul 1 Benny Flindt med 4 meter. 
3 deltagere fik en logobold i klappepræmie 
 En rigtig god golfdag var dermed afsluttet. 
 
Efterårsturnering torsdag den 17-09-2015 
Kun 36 - desværre - seniorer havde tilmeldt sig Efterårsturneringen, så det passede lige med 9 
huller, hvor vi startede på hul 1 og bagni excl. hul 14. Det tog som ventet mellem 4,5 og 5 timer. 
Alle var herefter klar til det kolde bord incl. lidt lunt med drikkevarer på Seniorklubbens regning. 
Stemningen var som sædvanligt rigtig god, da arrangørerne Marianne og Benny læste resultaterne 
op efter de 18 hullers slagspil. 
B rækken : 
1. Anne Truelsen 
2. Flemming Jensen 
3 Ruth Søndergaard 
7. Lars Hartig 
11. Anette Lindeskov Larsen 
A Rækken : 
1. Birthe Dohn 
2. Erik Rømer 
3. Henning Markussen 
7. Aase Erringsø Larsen 
11. Frank Thomsen 
 
Længste drive på hul 1 hvor bolden skal ligge på Fairway : Jytte Eriksen og Erik Rømer 
Tættest på flag på hul 14: Erik Rømer med 6,4 m. 
 
Den endelige vinder med ret til at få sit navn på køllepladen for Efterårsturneringen er Birthe Dohn, 
der gik de 18 huller på 70 slag netto. 
Stort tillykke og applaus til alle vinderne. 
Stor tak til Marianne og Benny for en vel tilrettelagt og gennemført 
turnering. Håber de påtager sig opgaven igen i 2016. 
 
Natgolf fredag den 25-09-2015	
Til alle de mørkerædde. Fredag den 25. kl. 20.30 gik 24 seniorer ud i  den helt vidunderlige aften, 
ikke en vind rørte sig og månen skinnede næsten for fuldt blus. Mødetid var kl. 19.00, hvor vi efter 
at have hilst på vor makker og modspillere, gik til bords til en veltillavet Pariserbøf med hele " 
svineriet " samt en enkelt genstand. Så stemningen var som vanligt god, da vi forlod bordet for at 
give os ud til starthullerne - hul 1 samt på hullerne fra 5 til 12. . På hul 8 skulle der tees ud fra rød 
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tee, medens der på de øvrige huller skulle tees ud fra gult mærke. Alle tee stederne var markeret 
med en lysende bold. Green var markeret med 2 lysende stolper i forkant medens hullet var 
markeret med lys på flaget samt et blinkende lys ikoppen. Alle spillerne havde hver en bold som 
lyste, når der blev slået til den, så det var til at se, hvor den landede, samt at den var let at finde. 
Begge spillere slog ud og skiftedes til at slå, når den bedst placerede bold var bestemt. 
For at vi ikke skulle slå en bold i hovedet på foran gående spillere, fik alle spillere en lysende 
halskrave på. Festligt syn ude på hullerne. 
 
John Steinmetz og Lars Hartig havde sørget for hele opsætningen og nedtagningen. 
Så stor cadeu til dem for dette store arbejde. 
 
Vi var alle i hus lidt før 23.00, hvor der ventede os et overdådigt Annelise arrangement med flere 
forskellige oste samt div. pølser og hjemmelavet skinkesalat. Hertil vin af mit hofmærke - ad 
libitum. Kun de der ikke selv skulle køre tog godt fra. Sådan er det jo og ikke et ondt ord om det. 
 
Der skulle jo også findes et par vindere, og det blev : 
1. Med netto 17 slag for de 9 huller til Gert Frederik og Villy. De brugte 52 slag men havde 35 hcp 
slag de kunne trække fra. 
 
2. Med netto 20 slag for de 9 huller til Jytte Eriksen og Jens Kjærgaard. Debrugte 48 slag men 
havde 28 hcp slag der kunne trækkes fra. 
48 slag var faktisk den bedste brutto runde. 
Tillykke til vinderne der blev belønnet med et par flasker og bolde. 
 
Med stor tak og bragende applaus til arrangørende sagde vi tak for dette flotte arrangement med 
ønsket om, at de gentog successen i 2016. 
 

Tur til Araslöv, Sverige den 6. og 7. oktober 2015 
 

I 41 uge var 25 af medlemmerne en tur til Araslöv nær Kristianstad i Sverige. En meget vellykket 
tur med spil på begge baner, som er meget forskellige fra vor egen bane med klippestykker, 
stengærder og masser af gamle træer udover de sædvanlige bunkers og søer. Desværre blæste det en 
hel Pelikan, så på de åbne arealer kneb det med at holde balancen især under putningen. Turen vil 
blive gentaget den 4. - 5. oktober 2016.02.13 
 
SIMgolf torsdag den 19-11-2015 
Så blev SIMgolfen i Grøndalscentret genoptaget efter et års pause. Så torsdag den 19. november 
troppede 20 seniorer op til start kl. 09.00. Vi var fordelt i 5 bokse og alle skulle spille stableford på 
Bountiful Ridge. En skøn bane med nogen sværhedsgrad, som dog ikke gav sig udslag i alt for 
mange dårlige scorer. Efter 4 timer var alle færdige og klare til at sætte sig boksvis til bordene, hvor 
vi holdvis indtog frokosten. Den udnævnte formand for boksen holdt traditionen tro en lille tale for 
sine medspillere og overrakte de obligatoriske bolde efter fortjeneste ??? Altid morsomt at høre de 
forskellige kommentarer i forbindelse hermed. Jeppe Dohn løb af med 1. præmien med en samlet 
score på 34 point ( gad vide om han har spillet denne bane før ? ) skarpt forfulgt af Poul Erik med 
30 point. Efterfølgende var der almindelig enighed om at tage endnu en tur til januar 2016. 

 
Julefrokost torsdag den 03-12-2015 
Torsdag d. 3. holdt klubben julefest med 64 deltagere i klubbens lokaler til en rigtig god buffet 
arrangeret af restaurantens køkken. Som alle nok kan forstå var det svært at få ørenlyd, da humøret 
var højt allerede fra start og senere godt hjulpet på vej af de gyldne dråber. 
 
I hele 2015 har bestyrelsen ved undertegnede samlet scorekortene sammen på alle klubdage om 
mandagen, minus de dage hvor der blev spillet hulspil, samt på 18 hullers turneringerne, minus 
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turen til Sverige. Den bedste 6 damer fik fra 6 – 1 point og det samme gjorde sig gældende for 
herrene. 
 
Klubdagen : Bedste dame har fået ialt 75 point på 18 mandage, hvilket tyder på stort fremmøde og 
godt stabilt spil. Vinderen er næsten selvfølgelig Aase Erringsø Larsen med Ann-Britt Jensen på 2. 
pladsen med 61 point. 
Hos herrene var Erik  Rømer bedst med 50 point forfulgt af Villy Olesen med 37 point. 
 
!8 hullers turneringerne : Hos damerne brillerede Birthe Dohn med 34 point og med Birgit Knudsen 
på 2. pladsen med 23 point. Hos herrene var Villy Olesen suveræn vinder med 17 point skarpt 
forfulgt af Mogens Kristiansen med 13 point. 
 
Gavekort til Shoppen til de 4 vindere. 
Vinderen af hulspils turneringen blev turneringslederen Jeppe Dohn. 
Stort tillykke til alle vinderne. 
Og så skulle der deles gaver ud. De medbragte gaver blev fordelt på bordene. På hvert bord skulle 
der slås med 3 terninger. En sekser gav lov til at hugge en gave fra et andet bord medens en ener 
betød, at der skulle afleveres en gave til et andet bord. Vild kaos indtil tiden var gået. Herefter 
skulle overskydende gaver afleveres til borde der var i underskud, så alle fik en gave. Puh – ha hvor 
vi fik varmen. 
 Efter kaffen og den tilbudte avec sagde formanden tak for i dag og for det store fremmøde og gode 
stemning. 
 
Juleafslutning mandag den 21-12-2015 
Mandag den 21. var der juleafslutning. 21 var mødt op til en 9 hullers omgang. Formanden havde 
lovet en præmie til bedste dame og herre. Med 19 point blev Edel Bøgehus vinder hos damerne og 
med 16 point blev Henning Markussen bedste herre. En æske med 3 bolde til hver. 
Kl. 12.30 var lokalet fyldt op, da ”ikke spillerne” var kommet, så vi var 48 til Gløgg og Æbleskiver 
ad libitum. 
Resultatet af vor interne seniorturnering skulle nu afgøres. Der blev registreret 17 damer og 37 
herrer som havde fået placering i begge kategorier. det må siges at være tilfredsstillende. 
Damerne : 

1. pladsen gik til Aase Erringsø med 2 point - bedste dame på både stableford og slagspil. 
2. pladsen gik til Ann-Britt Jensen med 7 point og 
3. pladsen gik til Marianne Sheye med 10 point. 

Herrene : 
1. pladsen gik til Henning Markussen med 2 point – bedste herre på både Stableford og 

slagspil. 
2. pladsen gik til Villy Olesen med 8 point og 
3. pladsen gik til Flemming Jensen med 15 point. 

Desværre manglede et par præmietagere så præmierne gik til næste i rækken. 
 
Nu skulle den samlede vinder af turneringen findes med ret til at få sit navn på køllepladen. Aase 
brugte 71 slag på de 2 runder slagspil og scorede 35 point på de 2 runder Stableford. Henning 
brugte 80 slag på slagspillet og scorede 30 point på Stableford. Aase blev som bedste senior udråbt 
som samlet vinder. Stort tillykke til alle vinderne.  
Frede takkede derefter af med ønsket om en god jul til alle. 
 
Nytårsparole mandag den 28-12-2015	
Nytårskuren gik som tidligere godt med flot fremmøde ( 40 ), hvoraf de 9 havde været ude at spille 
9 huller. Bedst blev Truels med 16 point, godt gået og applaus.  
Kl. 12.30 sprang champagne propperne til den hjemmelavede kransekage og stemningen steg igen 
et par grader. 
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Vi skulle som sædvanligt gætte de 13 spørgsmål, der omhandlede lidt af hvert. Bedste tipper blev 
Laurits med 11 rigtige. God paratviden er altid godt - så applaus til Laurits. 
 
Så blev det Lars tur til at sende 2015 af sted og byde 2016 velkommen med lyden fra de indkøbte 
batterier. Det var ligesom sidste år et flot skue med de mange raketter på himlen. 
 
Frede sluttede parolen af med et tak til medlemmerne for deres indsats i 2015 og for deres store 
fremmøde på alle seniorklubbens klubdage om mandagen samt øvrige arrangementer fordelt på 
året, med ønsket om et godt nytår 2016 til alle. 
 
 
Bestyrelsen. 
Frede Kruse-Christiansen, Stig Person, Lars Hartig og Jørgen Gotfredsen. 
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Bilag 2 
 

Golf i Greve i 2016 
Intet indskud  

 
Uforpligtende informationsmøde om alle kategorier, særlige tilbud og træning 

ALLE  MANDAGE  KL. 13.00  I KLUBHUSET 
 
A) 
Medlemskab 
 

Indhold DGU 
Kort 

Årlig 
betaling 

Halvårlig 
betaling 

Måned 
via BS 

1) Fuldtid 
 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

 

Alm. 
kort 

6.300 3.150 580 

2) Hverdag 
 
 
 

Spil før kl. 14 i hverdag og efter  
kl. 14 i weekend / helligdage  

Kr. 100,- i rabat på øvrige tider 
og frie træningsbolde 

 

Fleks 4.900 2.450 450 

3) Greenfee Betaler greenfee hver gang 
 

Fleks 850 - - 

4) 18 – 26 år  
Ungseniorer * 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

* Disp.  til ældre fuldtidsstuderende 
 

Alm. 
kort 

2.800 1.400 270 

Junior 
prøvemedlem 
 

 Nej  Gratis i 3 måneder herefter indmeldelse i 
kategori 5, 6 eller 7.  

5) Grevlinge 
3 – 6 år  

Frie træningsbolde 
Gratis deltagelse i grevlingetræning 

 
50% rabat voksen fuldtidsmedlem 

Nej  600 
 
 

300 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

6) Junior 
7 – 18 år 
uden 
banetilladelse 
 

Frie træningsbolde 
Gratis deltagelse i juniortræning 

 
50% rabat voksen fuldtidsmedlem 

Nej 950 
 
 

475 

475 
 
 
- 

- 

7) Junior 
7 - 18 år 
med 
banetilladelse 
 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

50% rabat voksen fuldtidsmedlem 

Alm. 
kort 

1.650 
 
 
 

825 

825 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

8) Long 
distance 
 
 

Frit spil på alle tider. 
Kræver hjemmeklub med 

fuldtidsmedlemskab i en anden golfklub 
under DGU samt bopæl 60 km. fra Greve 

Golfklub.  
(Dispensation til afstand kan søges hos 

bestyrelsen) 

Nej 3.300 1.650 - 
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9) Prøve-
medlemskab 

Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 
gruppetræning, brug af træningsanlæg og 

par 3 bane samt frie træningsbolde. 
 

Nej Gratis i 3 måneder 
 

Herefter kr. 300 pr. måned  
 

10) Senior 
Plus Golf 
 
 

Tilbud til medlemmer af ÆldreSagen. Inkl. 
lån af udstyr, fri ugentlig gruppetræning, 

brug af træningsanlæg og par 3 bane. 

 Gratis i 3 måneder 
 

Herefter kr. 200 pr. måned  
 

11) 
Klubgolfer 
 

Spil på par 3 bane og brug af hele 
træningsanlægget på alle tider.  

(Træningsbolde samt træningslektioner 
tilkøbes) 

Nej - - 100 

12) Passiv 
 
 

 Nej 100   

13) Vinter 
medlemskab 

Langdistance medlemskab fra 1. oktober - 
15. marts med frit spil. 

 
(Ved indmeldelse senest 31. marts 

fratrækkes de kr. 1.500,- fra kontingentet. 
Gælder dog kun indmeldelse som fuldtids- 

eller hverdagsmedlem) 

Nej 1500 1.500  

 
Greve Golfklub er med i DGU’s junior greenfee ordning, hvor op til 3 juniorer spiller gratis i 
følgeskab med en fuldt betalende voksen hos de tilknyttede klubber. 
 
Klubben forbeholder sig ret til at udbyde særlige tilbud sæsonen igennem.        
 
 
B) Greenfee  

Greenfee: Hverdage Weekend/Helligdage 
9 huller kr. 200 kr. 250  
Dagsgreenfee kr. 300 kr. 400 
Hverdage før kl. 10.00 kr. 200 - 
Spil med medlem kr. 100,- i rabat (dog ikke rabat før kl. 10.00 på hverdage). 
Grundlovsdag den 5. juni og den 1. maj betragtes som helligdage. 
Spil på par 3 banen  kr.  50 kr.  50,-  

 
 
Greve Golfklub 
Bestyrelsen 
Frede Kruse-Christiansen, formand. 
 


