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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 27. MARTS 2014 kl. 19.00 

i 

TUNE MENIGHEDSCENTER,  

Tune Center 17, 4030 Tune 

 

 

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

personale fra Greve Golfbane samt pressen, afholdes med følgende: 

 

 

 

D A G S O R D E N 
 

 

1: Generalforsamlingens åbning. 

 

2: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Benny Flindt. 

 

3: Beretning om klubbens virksomhed i 2013 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Regnskabet kan rekvireres ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  

 

5: Indkomne forslag – bilag 2. 

    Vedtages de stillede forslag til vedtægtsændringer, ændres denne dagsordens pkt. 7  i    

    overensstemmelse hermed. 

   

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Specificeret budget forelægges. 

    c : Jfr. ”Medlemskategorier og kontingenter for 2014”, samt kr. 100,- for passive – bilag 3. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
I tilfælde af beslutning om vedtægtsændring ovenfor pkt. 5  udgår dette pkt., og der fortsættes efter pkt. 7. 1. 
 



    A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

         Nuværende Claus Lindqvist, der indstilles til genvalg. 

         Nuværende Frank Adrian, der indstilles til genvalg. 

 

    B: Suppleanter for en etårig periode: 

         Nuværende Jørgen Gotfredsen, der indstilles til genvalg. 

         Nuværende er stillingen vakant, idet Frank Adrian er indtrådt som bestyrelsesmedlem. 

 

7.1.: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

     A: Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

          Nuværende Claus Lindqvist, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Frank Adrian, der indstilles til genvalg. 

          Jesper Carstensen indstilles til nyvalg. 

 

     B: Bestyrelsesmedlem for en toårig periode: 

          Lars Hartig indstilles til nyvalg. 

 

     C: Bestyrelsesmedlem for en etårig periode: 

          Nyt medlem med arbejdsområde som Frivilligkoordinator, opstilles på mødet. 

 

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 Erringsø Larsen, 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. 

 

 



Bilag 1 
 

Beretning om klubbens virksomhed i foreningsåret 2013. 

 
Som klubformand er det selvfølgelig et privilegium at skrive hovedberetningen for klubbens 

virksomhed og bestyrelsens arbejde i 2013, men samtidig er det jo ”kun” en forenklet og 

sammenfattet historieskrivning over sæsonens forløb. 

Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære generalfor- 

samling, som i år afvikles torsdag den 27. marts, skal ses i sammenhæng med udvalgenes neden- 

stående beretninger og orienteringsmæssigt også i sammenhæng med beretningerne fra Dame-, 

Herre- og Seniorklubberne. 

 

Men der er meget mere information. 

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 modsætning til mange andre har vi indtil videre valgt ikke at indføre et medlemslogin, men en helt 

åben information. 

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. 

 

Som forberedelse til generalforsamlingen kan jeg anbefale alle interesserede at søge information på 

www.grevegolfklub.dk , hvor der findes: 

1: Under Klubben - bestyrelsen, generalforsamling og Informationsmøde: 

35 siders bestyrelsesreferater fra årets 8 bestyrelsesmøder i 2013. 

4 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2013. 

5 siders referat fra Informationsmødet i februar 2013. 

2: Under Nyheder: 

En lang række konkrete nyheder. 

39 siders information via 12 udgivelser af Klubnyt Greve 2013 

3: Under klubben – udvalg: 

Adskillige siders udvalgsreferater. 

4: Og så er vi for nylig også 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. 

 

Foreningsåret og sæsonen 2013 er således allerede velbeskrevet, hvorfor jeg her vil indskrænke mig 

til omtale af større og særlige områder. 

 

Greve Golfcenter (er der vel ikke noget, der officielt hedder – endnu) 

Samarbejdet imellem bane ejere Greve Golf ApS og klubben startede som bekendt i marts 2012 

efter en mildest talt turbulent periode, som man kan læse om i referatet fra sidste års 

generalforsamling. Året igennem arbejdede alle parter på at udvikle en samhørighed til gavn for alle 

– ikke mindst klubbens medlemmer og gæster. 

Den første egentlige skriftlige aftale om samarbejdets vilkår og muligheder blev indgået i december 

2012 efter godkendelse i DGU og trådte i kraft den 1. januar 2013. Aftalegrundlaget, der er i 

http://www.grevegolfklub.dk/
http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolfklub.dk/


overensstemmelse med forskrifter fra skatte-, miljø- og momsmyndighederne, Danmarks 

Idrætsforbund, Dansk Golf Union og Greve Kommune, er udformet i en for begge parter positiv 

form, som tager nødvendige fælles hensyn. 

Denne aftale - der var etårig - er med samme positive indgangsvinkel genforhandlet, tilrettet og 

erstattet af en ny aftale, der trådte i kraft den 1. januar 2014 – nu fortløbende med et års opsigelse til 

udgangen af et kalenderår. 

Med aftalen som grundlag og udgangspunkt har alle parter siden starten arbejdet hen imod en 

integrering i arbejdet – symboliseret ved arbejdet i Sekretariatet, der løser alle egne-, fælles- og 

aftalte klubopgaver. I slutningen af 2013 startedes drøftelser og planer om at flytte en række 

administrative områder fra økonomiudvalgets- og formandens arbejdsområder til det fælles 

Sekretariat under ledelse af Golfmanager Stine Kiel Larsson. 

Samarbejdet eller integreringen heraf ses udadtil tydeligst ved, at vi allerede tilbage i 2012 

etablerede den fælles hjemmeside, som vi kender i dag og som videreudvikles i fællesskab. 

Helt i overensstemmelse med offentlige myndigheders bestemmelser har vore greenkeepere af 

praktiske og økonomiske grunde siden januar 2013 været ansat og aflønnet af klubben. Helt 

overordnet samarbejdes via et Samarbejdsudvalg og et Driftsudvalg. 

 

Klubhus. 

Jeg skal ikke her bruge plads på en nøje gennemgang af hele den langvarige sag om ApSets 

bestræbelser på udvidelse af klubhusfaciliteterne, men nævne at første byggeansøgning med forslag 

om at erstatte den gamle lade med et nyt større klubhus blev afsendt til kommunen i efteråret 2012 

og endeligt svar forelå først primo september 2013 efter bl. a. en 2 måneders nabohøring forud for 

kommunens vedtagelse af en ny lokalplan. Sagsbehandlingstiden og vore dages vanskelige 

økonomiske lånemuligheder umuliggjorde, at projektet kunne gennemføres, hvorfor man allerede i 

efteråret 2013 startede et nyt byggeprojekt omhandlende en tilbygning til nuværende klubhus – et 

projekt der ved årsskiftet blev ansøgt om byggetilladelse til hos Greve Kommune. 

 

PR aktiviteter i 2013. 

Arbejdet med at tiltrække flere medlemmer – både nybegyndere og ”udlærte” golfspillere - er noget 

der arbejdes med hele tiden. I Sekretariat, bestyrelse, og i 2013 et ad hoc udvalg, der arbejdede 

sammen med DGU om ideer og materialer. 

Elementerne er rigtig mange - startende med den årlige landsdækkende Golfens Dag i april, 

annoncering i aviser, blade og elektroniske midler. Håber også, at alle kan huske initiativet, hvor vi 

bad alle medlemmer besøge os med en ven, kollega eller familiemedlem til arrangementet:” Ta’ 

med ud og spil”. Aftaler om samarbejde fortsattes med Ældresagen, og nye aftaler blev indgået med 

både Karlslunde og Greve Idrætsforeninger med tilsammen over 10.000 medlemmer. 

Sidste års trænerelev Andreas og begynderudvalget gennemførte med succes 7 stk. ”Golfkørekort 

på en weekend”. Facebook er kommet til, og flere områder kunne nævnes. Bestyrelsen har ved 

sæsonens afslutning besluttet, at områdets vigtighed og omfang gør, at arbejdet skal styrkes (gerne 

med medlemmer der har indblik i området) hvorfor vi fra starten af 2014 nedlægger ad hoc udvalget 

og etablerer  PR området i et fast udvalg med direkte reference til bestyrelsen. 

Planerne for 2014 baseres primært på de samme elementer og aktiviteter, som vi håber, alle vil tage 

godt imod. 

Som noget helt nyt er der planer om at afvikle en ”Linksuge” i uge 29 samtidig med, at The Open 

afvikles i det britiske. Ideen er at klippe og tilrette banen til linksforhold og i ugens løb afvikle en 

række turneringer – både i klubregi og som åbne turneringer. 

 

Bane og Miljøforhold. 

Vi husker vel alle, at vi ind imellem i radio eller TV har hørt om landmændenes besværligheder 

med at acceptere nye miljøregler. I golfens verden har der i lang tid eksisteret aftaler om 



miljøforhold – primært om brugen af sprøjtemidler. Hidtil har klubber og DGU arbejdet sammen 

via et ”grønt regnskab” som klubberne indsendte årligt.  

DGU orienterede primo 2013 om, at ny miljølovgivning ville blive gennemført med EU baggrund, 

startende marts 2014. 

Dagligdagen og vilkårene på området berører direkte vore greenkeeperes daglige arbejde, og de har 

da også leveret det grønne regnskab til DGU i forskriftmæssig stand. Bestyrelsen fandt i efteråret, at 

vi måtte finde en eller flere frivillige, der havde ork og interesse i at følge området sammen med 

greenkeeperne. Det forudses af DGU, at det grønne regnskab forsvinder og erstattes af en direkte 

indberetningspligt til Miljøministeriet, ligesom den kommende lovgivning placerer det overordnede 

ansvar for reglernes efterlevelse hos DGU’s klubbestyrelser.  

Lars Hartig sagde i september ja til at påtage sig et frivilligt konsulentjob på området. Udviklingen 

gør imidlertid, at bestyrelsen har besluttet efter årsskiftet at nedsætte et fast udvalg – ikke alene 

vedr. miljøområdet, men også som baneudvalg. Udvalget vil få navnet Bane og Miljøudvalg og 

have direkte reference til bestyrelsen. 

 

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. 

Stig Person har bestyrelsesposter i Idrættens Fællesråd og Idrættens Kontaktudvalg. 

Vi forsøger at deltage i medlemsmøder og generalforsamlinger og holder selvfølgelig øje med de 

tilbud, som klubben kan få gavn af – praktisk som økonomisk. 

I efteråret begyndte kommunens skoleadministration at røre på sig om samarbejde med omverdenen 

– herunder idrætten  i den kommende Skolereform, der skal startes ved skoleårets begyndelse i 

august 2014. Claus Lindqvist, Stig Person og undertegnede har deltaget i tre planlægningsmøder og 

et stort workshop seminar, og vi forventer at indgå under en eller anden form, når arbejdet kommer 

videre i starten af 2014. Ud over PR samarbejdet og aftaler om særlige tilbud om 

prøvemedlemskaber med Karlslunde Idrætsforening tegner der sig også på Skolereformområdet et 

muligt samarbejde. 

 

Fremtidsmøde. 

Bestyrelsen drøftede ved flere lejligheder sidste efterår, hvorledes vi kan komme en tak videre i 

arbejdet, som vi nogen gange opfatter som sædvanligt uden mulighed for fordybning, fremdrift og 

udvidelse af indsatsen. Hensigten var i første omgang at gennemføre et ”Fremtidsmøde” i november 

eller december, men vore kalendere tillod det desværre ikke. 

Hovedemnerne skulle være den overordnede organisation, den daglige drift, flere hænder, mere 

ansvar og kompetence til flere udvalg, samt overvejelser og planlægning af større samkøring i 

Sekretariatet af de administrative opgaver. 

Som det fremgår ovenfor, nåede vi et lille stykke vej – bl.a. ved nedsættelse af nye udvalg -, men 

det egentlige møde kunne først afvikles i januar. Resultatet heraf er fremført på Informationsmødet i 

februar og bliver genstand for beslutninger og drøftelse på generalforsamlingen. 

 

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 og træningsanlæg og i Cafe og Sekretariat. 

Endelig en tak for godt og konstruktivt samarbejde med alle eksterne samarbejdsparter i øvrige 

idrætsforeninger, Greve Kommune og i Dansk Golf Union. 



Til sidst tak for et positivt og konstruktivt samarbejde ApS 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. 

 

Marts 2014. 

Frede Kruse-Christiansen 

formand 

 

ØKONOMIUDVALGETS BERETNING 2013 
 
Stig Vincent Person kasserer med budget- og økonomisk oversigt, fakturaskrivelser, greenfee 

afregning.  

Benny Flindt bogholderi, kontingentopkrævning, rykkerbreve, regnskab og ajourføring af golfbox.  

Poul Erik Rasmussen restancer, rykkerprocedure, advokatsager og udmeldelser.  

Torben Lindholm Juridisk oversigt.  

Regnskabet  
Regnskabet for Greve Golfklub er afsluttet med et overskud på 64.340 kr.  

Årsagen er primært at kontingentindtægterne som følge af en stor medlemstilgang er 433.000 kr. 

større  

end budgetteret. Greenfee indtægterne er 250.000 kr. og de offentlige løntilskud er 242.000 kr. 

større end forventet . Endeligt er tabet på restancer fra tidligere medlemmer blevet væsentligt 

mindre end forventet  

og det har medført at henlagte midler er taget til indtægt i 2013.  

Klubbens aktivitets regnskab er stort set i balance med det budgetterede beløb.  

De store indtægtsstigninger har medført at betalingen til Greve Golf Aps er blevet 840.000 kr. større 

end forventet, i overensstemmelse med de indgåede aftaler .  

Vi henlægger overskuddet til egenkapitalen. Det er fortsat hensigten at vi på sigt og over en 
årrække, skal have en egenkapital på 3 måneders drift, til dækning af lønafregning m.m.  

Restancer  
Vi har gennem 2013 fået ryddet godt op i restancerne fra tiden med Smørum som administrator, der 

er kun ganske få restancer tilbage. Vi forventede så at restancer var et historisk problem, men må 

desværre konstatere at det var nødvendig at udsende 180 rykkerbreve i januar måned 2014.  

De fleste har betalt nu men med udgangen af januar manglede vi fortsat 60 indbetalinger til en 

samlet værdi af 80.000 kr. .  

Ud over det økonomiske problem, er det en tidsmæssigt krævende opgave at følge op på 

restancerne,  

det tager en masse tid for økonomiudvalget, og især omkring de sidste 60 restancer der i et eller 

andet omfang ender hos en advokat som inkasso sager.  

Økonomiudvalgets arbejde  
Der bliver brugt megen tid på hele det administrative arbejde som bogføring , restanceopkrævning, 

greenfee afregning, a jour føring af Golfbox og betaling af udgifter generelt. Det er således, at vi 

også har lønafregning til greenkeeperne, samt i 2013 også lønafregning af personale i cafeen. Greve 

Golfklub er blevet en stor forretning arbejdsmæssigt, da det nu er et erhvervsregnskab vi har med at 

gøre, bør vi allerede i år, se os om efter betalt arbejdskraft, som helt eller delvis kan overtage 

arbejdsmængden, som p.t. alene bliver udført af frivillig arbejdskraft. Her snakker vi om ansættelse 

af en medarbejder ca. 20 timer om ugen.  

 

Økonomiudvalget 

Stig Person 

Formand 



Turneringsudvalgets beretning 2013. 

 
Sæsonen 2013 bød på en række udfordringer. Vi startede med at være seks medlemmer, men blev 

alvorligt svækket, da Claus Vogelhofer efter (for) store arbejdsbyrder i klubben, valgte at trække 

sig, fra al aktivitet. En anden, positiv, udfordring var det voksende medlemstal. Det så vi tydeligt 

ved vores åbningsturnering. Over 110 melde sig til at åbne 2013 sæsonen. Efter at have rykket start 

tidspunkt, og meget andet, viste vejret sig fra sin værste golf side – Tåge! Vi udskød starten 2 

gange, men var nød til at kapitulere og sende de 104 fremmødte hjem igen, ØV. Efter turneringen 

blev det vedtaget, at 92 er max antal deltagere i vores turneringer. Ellers bliver der nok for meget 

ventetid, på banen. 

Udvalget blev efterfølgende udvidet da Karin Søbæk takkede ja, til at komme med i udvalget, så 

kom der ekstra to hænder. Det var der brug for. 

Åbningsturneringen blev afholdt som sommerturnering i stedet. Inden havde der været 2 

turneringer, Forårs- og Pinseturneringen, som vi plejer.  

Disse turneringer, sammen med Pink Cup, resulterede i fem glade vindere af Synoptik Cup. De kom 

til Ishøj og spillede delfinale, men kom desværre ikke videre. 

Klubmesterskaberne i slagspil blev i 2013 afholdt med hård vind fra syd! Hele weekenden prøvede 

vi at spille med forhold, der ikke er sædvanlige. Det var den undskyldning jeg brugte. Vinderene 

behøvede ikke at undskylde, her kommer de: 

Junior Drenge: Niclas Rasmussen 

Herrer: Anders Linde 

Midage herrer: Thomas Pedersen – også samlet klubmester 

Senior herrer: Jeppe Dohn 

Igen var der ingen Junior piger. 

Damer: Stine Kiel Larsson 

Midage damer: Tina Tingleff – også samlet klubmester 

Senior damer: Gitte Rolsted Christensen 

Hulspils finalen gav disse to vindere: 

Damer: Stine Kiel Larsson 

Herrer: Pawel Poleszczuk  

Vinderne blev som sædvanlig hyldet til afslutningsturneringen, hvor vi havde disket op med et 

kæmpe præmie bord. Det er resultatet af mange flere deltagere, i vores turneringer.  

Desværre meddelte Thomas Nielsen, at 2014 bliver travl, så han trækker sig fra udvalget.. Tak for 

hjælpen. 

Til de resterende medlemmer: Poul-Erik Rasmussen, Roland Pedersen, Jesper Carstensen, og Karin 

– Tak for kampen, vi ses næste sæson. 

Tak for 2013 

Turneringsformand 

Tino Pedersen. 

 

 

 

Beretning Juniorafd. 2013 
Igen i 2013 startede vi op med en ny træner og det gør vi igen i 2014 bare det ikke bliver en vane.  

Det fungerede ellers rigtigt godt med Andreas som er meget vellidt, desværre valgte han at stoppe 

sin træneruddannelse, men i stedet har vi fået mulighed for at drage nytte af ham i juniorudvalget 

hvilket vi ser frem til.  

Vi har igen i 2013 kørt med 2 ugentlige træningsdage, med voksende tilslutning.  

En stor tak til forældre der hjalp til ved træningerne.  



Igen i år har vi haft sommerferiegolf 4 gange på Greve Golfbane, som er en fin mulighed for at 

kapre nye juniorer til golfsporten, og man kan vel efterhånden kalde det en kutyme.  

Igen i år var det en succes, da vi fik god hjælp, hvilket jeg også håber vi kan regne med i 2014.  

Jeg vil gerne sende en stor tak til alle de frivillige hjælpere som igen stillede op og gav en hånd til 

sommerferiegolf, jeg håber I er med igen i 2014 for uden jer bliver det svært.  

Igen i år har vi afholdt vores junior camp som nu må være en tradition.  

I år havde vi endnu engang mulighed for at benytte et stort telt hvor der var mulighed for fælles 

overnatning.  

Vi havde en god gang træning med forskellige indslag.  

Om aftenen var der fælles spisning med forældre.  

Da det var blevet mørkt var vi ude og spille natgolf med lysbolde, igen var det en stor succes.  

Efter natgolf var der varm kakao og hjemmebag og omkring midnat gik vi til køjs.  

Søndag morgen var der fælles morgenmad og derefter sluttede vi af med søndagstræningen.  

Jeg vil også gerne her sende en tak til alle forældre og andre der gav en hånd med for at gøre vores 

junior camp til en stor succes. Håber I igen er klar til at gøre det til en fantastisk camp for vores 

juniorer.  

I 2013 havde vi desværre kun 2 juniorspillere ude og spille turneringer Frederik og Mikkel deltog i 

kredsturneringen, jeg håber vi i 2014 hvor en af kredsturneringens runder skal afvikles i Greve 7. 

juni kan få nogle flere på banen. 

 

Juniorudvalget 

Claus Lindqvist 

formand 

 

 

 

 

 

Begynderudvalgets aktiviteter afholdt i 2013 
 

Vi har løbende hver mandag afholdt kaninmatcher med 6 til 10 deltager. 

Til disse aftenmatcher har alle med hcp fra 54 til 37 kunne deltage.  

Det har været en god oplevelse for de mange nye medlemmer og det vil vi bestemt fortsætte med i 

2014. 

61 nybegyndere har gennemført kaninprogrammet til golfkørekort og de fleste har indmeldt sig i 

klubben. 

Alle nybegynderne har flittigt benyttet sig af fællestræning i løbet af sæsonen og rigtig mange har 

selv trænet på vores Par 3 bane og benyttet vores trænings faciliteter. 

Vi har afholdt to Kaninturneringer i løbet af sæsonen med 58 deltagere fordelt på de to turneringer. 

Vi har hjulpet til med klubbens afholdelse af  ”Ta’ Golf kørekort på en Weekend”  og der har været 

afholdt 6 weekend kurser med 47 deltagere i alt.    

Vi har deltaget i Golfens Dag, hvor der kom rigtig mange som havde lyst til at prøve at slå til en 

golfbold. 

Til alle Fadderne i klubben.  

Stor tak til de 16 faddere som på skift har gået ud med nybegynderne i løbet af sæsonen. 

 

Begynderudvalget 

Frank Adrian 

formand 

 



 

Beretning for Regel- og Handicapudvalget 2013 

 

2013 er året hvor vi kørte med det nye EGA-handicap system, som har vist sig 

at fungere for alle. HCP-regulering ved privatrunder gælder, hvis de er 

gennemført efter reglerne for EDS (Ekstra Dag Scorer). De fleste turneringer 

har brugt tilmeldingskravet om at man skal have et EGA-hcp for at deltage. 

 
EGA’s hensigter og mål for et EGA Handicap System har altid været at have et fælles 

handicapsystem i Europa, således at handicap beregnes og justeres på samme måde 
og baseres på de samme bestemmelser fra land til land. 

 

Hvad er det så ? 

 Regulering fra private runder er ophørt 

 Der kan i stedet spilles 2 EDS runder (Ekstra Dags Scorer) pr. kalenderuge 

 EDS runder kan også spilles på fremmed bane i DK 

 En EDS runde meddeles markøren på første teested 

 Kun én 9-hullers regulering pr. dag 

 CBA-beregning (Computed Buffer Adjustment) i stedet for 10% beregning 

efter turneringer 

 Der er indført to nye typer handicap ”EGA Handicap” og ”Handicap” i 

forbindelse med årlig revision af handicapgruppe  

1-5 (hcp < 37) ultimo 2013 

 Ændring af beregning af spillehandicap for handicap > 36 

 

Der henvises i øvrigt til: 

 

EGA Handicap System 2012-2015 

Seneste version 9. marts 2012. 

Orientering fra DGU’s Handicap & Course Rating Komite. 

Den nye version af EGA Handicap Systemet gælder for 2012 – 2015. 

 

Årsrevision 

Regel- og Handicapudvalget foretog d. 10. januar 2014 Årsrevisionen efter 

reglerne i EGA Handicap Systemet 2012-2015. 

 
Regel- og Handicapudvalget 

 

Stig Vincent Person 

Thomas Pedersen 

Roland Pedersen 



Eliteudvalgets beretning – sæson 2013 
 

Eliteafdelingen kunne i sæsonen 2013 mønstre ikke mindre end fire hold i Danmarksturneringen, tre 

herrehold og et damehold.  

 

På herresiden fik alle klubbens herremedlemmer med hcp ≤ 10,5 mulighed for at kvalificere sig til 

elitetruppen. Der var planlagt 6 kvalifikationsmatcher (slagspil uden hcp fra hvid tee) til afholdelse 

inden start på danmarksturneringen. Den enkelte spiller kunne deltage i 4 af de 6 matcher og den 

samlede score af de 3 bedste runder var tællende. Det ustabile forårsvejr gjorde imidlertid, at kun 

fire af disse matcher kunne afvikles. De tre bedste var tællende og ud fra disse resultater 

kvalificerede de 25 bedste spillere sig til elitetruppen.  

 

Herreeliten bestod således af 25 spillere, som afholdt en mindre træningslejr over en weekend inden 

Danmarksturneringen gik i gang den 27. april 2013. Herudover blev spillerne tilbudt et antal 

fællestræninger i løbet af sæsonen.  

 

Dameelitetruppen bestod i 2013 af 9 damer med hcp. 4,5 til 17,9, som blev udtaget ud fra handicap. 

Damespillerne deltog i et træningspas i Kokkedal inden sæsonstart og modtog desuden løbende 

træning henover sæsonen. 

 

Efter aftale med baneejer har alle elitespillere (herrer og damer) frie bolde mod at 

herreelitespillerne, i lighed med tidligere år, samler bolde på driving range i alle weekender. Dette 

forløb i 2013 en turnusordning hen over sæsonen. Damespillerne samlede ”vildfarede” bolde langs 

hegnet ved driving range. 

 

I alt blev der spillet 12 hjemmekampe på Greve Golfbane og masser af god og spændende golf.  

  

I 3. division øst (pulje 5) klarede 1. holdet sig flot med 3 vundne kampe, 2 tabte og en enkelt 

uafgjort. Dette rakte desværre kun til en anden plads i puljen, idet Smørum vandt gruppen med 4 

vundne og 2 tabte kampe, men spændingen blev hold til sidste spilledag, hvor Greve spillede 

uafgjort mod Værløse. 

 

I 4. division øst (pulje 4) lagde 2. holdet ud i første spillerunde med to overbevisende sejre. 

Desværre blev det til nederlag i de sidste fire kampe, så andet holdet sluttede puljen på en 3. plads. 

 

3. holdet spillede i 2013 i Kvalifikationsrækken pulje 7.  Her blev det til en enkelt vundet kamp, en 

uafgjort og fire tabte kampe. Det rakte til en 3. plads i puljen.  

 

Dameholdet spillede i Kvalifikationsrækken pulje 3. Damerne lagde ud med et knebent nederlag til 

damerne fra Skovbo. Herefter blev det imidlertid til 5 sejre, så damerne sluttede med samme 

pointantal som Skovbo, men den indbyrdes score afgjorde stillingen, således at Greves damer blev 

vindere af puljen og dermed kvalificerede sig til oprykningsspillet. Oprykningsspillet fandt sted den 

31. august på Simons. Damerne gjorde hvad de kunne, men formåede dog ikke at rykke op. Greves 

damehold sluttede således på en 4. plads i oprykningsspillet. 

 

Alle holdene stod for dejlig seværdig og spændende golf og mange af klubbens medlemmer havde 

taget invitationen op til at komme ud og følge holdene især ved de kampe, som blev spillet på 

hjemmebane. 

Inge Larsen 

formand 



 

 

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

 

 
 

Dameklubben i Greve Golfklub  

Formandens beretning – Generalforsamlingen 12. november 2013  
  

Sæsonen 2013 vil nok især blive husket for det smukke vejr. Men også for et rekord stort antal 

skønne kvinder i dameklubben! Og det skal vi da være pave stolte over!  

  

Sommeren kom lidt sent men da den først kom, blev der god brug for sommergolftøjet og 

solcremen. En skøn sommer med masser af smukke dage til at kunne nyde banen, hinanden og 

golfspillet.   

  

Vi startede sæsonen med at afholde åbent hus søndag den 17. marts. Alle klubbens damer var 

inviteret til at komme og høre om Dameklubbens kommende aktiviteter. Mange – både gamle og 

nye ansigter – trodsede heldigvis den iskolde martsvind og mødte op til kaffe og hjemmebag og til 

en hyggelig snak om golf og meget andet. Det var lidt af et sats fra vores side forstået på den måde, 

at det selvfølgelig ville være hyggeligt at ses med alle de damer, vi i forvejen kendte, men vi ville jo 

også morderligt gerne se nogle nye ansigter, så vi kunne udvide vores dameklub. - Og der kom 

heldigvis en masse nye damer!   

  

Vi har allerede vedtaget at holde en tilsvarende infodag til at skyde sæsonen 2014 i gang.  

  

I sæsonens løb har vi afholdt seks månedsafslutninger og der har gennemsnitligt været tilmeldt 28 

damer til disse aftener. Sidste år var dette tal 20.  

  

I april spillede vi færrest put på green, og med en udførlig vejledning i baglommen, gik alt som 

smurt.  

  

April måned var også måneden, hvor vi lancerede et helt nyt PINK CUP tiltag. Vi falbød så at sige 

os selv for vores herreklub! Under mottoet ”vi vasker jeres jern, hvis I støtter vores bryster” tilbød 

vi at agere caddies for herrerne på deres månedsafslutning.  

  

31 skønne kvinder meldte sig til at servicere herrerne. Og vi kan godt klappe os selv på skulderen, 

for herrerne havde REKORDTILSLUTNING på denne dag, så ingen tvivl om at de smækre lækre 

caddies var et trækplaster. 36 herrer havde tilmeldt sig (deres næstbedste månedsafslutning var 33) 

Kun fem herrer ønskede ikke at gøre brug af tilbuddet om caddies. Jeg tror dog godt, vi kan sige, at 

de fem herrer fortrød deres fravalg af caddie.  

  

Lækre var vi i supersmarte caddiedragter, næsten som til Masters. Heldigvis varmede de også lidt, 

for det var en kølig aften. Nogle caddies gik mere op i det end andre. De pudsede og polerede 

herrernes jern og de servicerede herrerne på banen. Der var pit stops undervejs, hvor herrerne blev 

forkælet med marcipanbrød, hjemmebagte hindbærsnitter og diverse drikkevarer.   



   

Dagen blev afsluttet med mørbradgryde og hyggesnak i teltet og resultatet var næsten 4000 kr. til 

Pink Cup indsamlingen.  

  

Ved maj måneds afslutning blev der spillet Texas Scramble og til juni måneds afslutning skulle 

damerne se banen fra en helt ny vinkel, da de spillede fra gul tee.  

  

Det var også i juni vi forsøgte at arrangere en tur til Trelleborg. Desværre måtte turen aflyses pga 

for lille tilslutning. Måske fordi det var en mandag, så mange af damerne skulle tage fri. Men vi 

håber, at kunne gøre et nyt forsøg i den kommende sæson.  

  

I juli spillede vi Hallington og i august var der kun tre jern i baggen og flere af damerne fandt vist 

ud af, at det næsten var en lettelse, at der kun var så få jern at vælge imellem. Jeg hørte flere sige, at 

de spillede lige så godt med tre jern som når de havde baggen fuld af alverdens køller og jern.  

  

Den sidste månedsafslutning bød også på en premiere for dameklubben, idet vi vist for første gang 

spillede Bisque.  

  

Og så burde vi have været i topform til vores fællesafslutning med herreklubben, som blev afholdt 

lørdag, den 5. oktober. Det gjaldt håneretten for den kommende sæson. Herrerne vandt håneretten 

tilbage i 2012, så vi var kampklar og opsatte på at tilbageerobre det vigtige trofæ.  

Selskabet var perfekt (20 damer 32 herrer), vejret var nogenlunde men golfspillet rakte desværre 

ikke til at generobre håneretten. Herrerne vandt knebent. Men talemåden ”alle gode gange tre” må 

og skal ikke komme til at passe på denne vigtige dyst. Vi VIL have håneretten tilbage næste år. 

Koste hvad det koste vil.  

  

Årets løbende Eclectic match blev i A-rækken vundet af Tine Adrian. B-rækken måtte afgøres ved 

omspil på hul 18 den 5. oktober, idet Jane og Susanne stod lige. Det blev til en sejr til Susanne.   

  

I juni måned spillede vi vores traditionsrige PINK CUP. Alle sejl var sat til for at gøre dagen festlig 

for de 84 tilmeldte golfspillere og for at slå indsamlingsresultatet fra 2012. Der var brugt næsten 

100 meter pink tyl og et utal af pink balloner til at pynte teltet. Medlemmerne mødte op i 

fantasifulde pinkfarvede gevandter og det var tydeligt, at mange af de mandlige spillere havde været 

i konernes klædeskabe for at finde noget passende tøj til lejligheden. En hyggelig dag, der gav 

18.300,50 kr. til PINK CUP indsamlingen.  

Herudover havde vi pølsesalg for herreklubben, puttekonkurrence og en auktion over nogle 

genstande, så samlet set kunne vi sende over 31000 kr til Kræftens Bekæmpelse og med det flotte 

resultat kvalificerede vi os til landsfinalen, som fandt sted den 21. september i Ree, hvor Laila 

Knakkegaard og Birthe Dohn var så heldige at deltage. Vi spiller naturligvis også PINK CUP i 2014 

og det kommer til at foregå den 22. juni 2014.  

  

Men ud over de nævnte arrangementer, så har masser af damer spillet hyggelig golf sammen på 

onsdage og det er jo præcis det, det hele handler om i dameklubben.  

  

På det rent administrative side, har vi i bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder. To af vores trofaste 

bestyrelsesmedlemmer har valgt at takke af og give plads til et par nye damer i bestyrelsen. Det er 

Marianne Sheye og Gerda Schmidt, som naturligvis skal have en stor tak for det arbejde, de har 

ydet i årenes løb.   

  



Vi har som noget nyt oprettet en facebook side. Her kan alle dameklubmedlemmer blive medlem. 

Det kræver selvfølgelig, at man er på facebook eller opretter en profil. 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. 

Enkelte medlemmer har lagt billeder ud fra deres runder og det er faktisk bare hyggelig.   

  

Alle vigtige informationer, vil fortsat blive sendt til medlemmerne på mail og i nogle tilfælde hængt 

på opslagstavlen i klubben og ikke mindst annonceret på dameklubbens hjemmeside, som I meget 

gerne må benytte jer af.   

  

Alt i alt har det været en god sæson, Sidste år sluttede vi på 38 medlemmer og i dag er vi 59 skønne 

kvinder i dameklubben. Jeg prøvede sådan lige løseligt at kigge på golfbox for at se, hvor mange 

damer, der havde spillet på onsdage fra april til september. Jeg tjekkede kun ”rene” damebolde og 

selvfølgelig kun dameklubmedlemmer og talte 457 tider. 457 damer, der har grinet og snakket og 

hygget sig på onsdage på Greve Golfbane.   

  

Vi håber på at gense hver og én i den kommende sæson og gerne endnu flere  

  

Inge Larsen  

Formand for dameklubben Linksgrevinderne i Greve Golfklub 

 

 

 

 

Herreklubben I Greve Golfklub 

Formandens beretning 2013 

 

Dette var året, hvor foråret ikke ville komme, så vi måtte starte første runde med pletvis sne på 

banen. Dette blev dog heldigvis revanceret senere på sommeren, hvor vi endte med en rigtig 

fornuftig sommer.  

 

Turneringsplanen for herreklubben forblev den samme som foregående år, med spil hver tirsdag, og 

en månedsafslutning hver sidste tirsdag i måneden, med forskellige typer spil. 

 

Derudover valgte vi at ændre i rækkerne, så i stedet for 2 rækker, havde vi besluttet os for at have 3. 

Derudover skulle a-rækken spille fra hvid tee. Dette gjorde sig gældende i alle turneringer i 

herreklubben. 

 

Der var ganske vist lidt tvivl, omkring flytning fra gruppe til gruppe, og om man fik sine point med 

- det gør man ikke! 

 

Vi havde igen en hulspils turnering – i år havde vi dog valgt at lave puljer, så flere kunne deltage i 

denne sjove spiltype. Turneringen foregik fornuftigt, også selvom nogen var lidt sløve til at få 

spillet deres kampe. 

 

Herreklubben arrangerede igen en udflugt til Sverige, og ligesom sidste år, valgte vi en weekend tur 

med overnatning. Vi var 16 ½ mand afsted, hvor vi lørdag i det mest fantastiske vejr igen i år havde 

valgt at spille Woodlands. Derefter skulle vi overnatte i hytter ved Landskrona. Søndag skiftede 

vejret desværre og vi kom til en meget våd bane i Vasatorp, og på trods af forfærdeligt golfspil fra 

de fleste side, var humøret højt. Folk gav udtryk for at det havde været en rigtig hyggelig tur.  



 

Sæsonen blev traditionen tro, afsluttet sammen med Damerne, hvor vi igen skulle spille om 

håneretten, og 2 andet år i træk løb Herrerne med denne. Det var som altid en hyggelig dag med 

godt fremmøde. 

 

Selvom vi igen fik stor medlemsfremgang, håber vi selvfølgelig på at endnu flere ønsker at deltage i 

den kommende sæson. 

 

Jonas Horsner 

Formand for herreklubben i Greve Golfklub 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seniorklubben i Greve Golfklub. 

 

Årsberetning 2013. 

 
 

Ovenpå et turbulent år i 2012 har 2013 været et godt og roligt år med god tilgang af 

seniormedlemmer så vi passerede nytår med 110 medlemmer, hvilket er en nettotilgang på 15.  

Vi har haft god tilslutning til Seniorklubbens arrangementer og på klubdagene om mandagen, har vi 

været op til 58, hvilket har medført lidt trængsel på bagni, så vi også måtte bruge nogle huller på 

forni. Det er da heldigvis gået uden de store problemer. 

 

På den Ordinære Generalforsamling den 22. april 2013 i klubhuset var 48 medlemmer 

fremmødt. 

Formanden bød velkommen og udnævnte JG til referent. 

 

Til varetagelse af dirigentjobbet foreslog bestyrelsen Torben Lindholm, som blev valgt uden 

modkandidat. 

Torben takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen var 

imod. 

 

Frede fik herefter ordet og henviste til den fremsendte årsberetning, og fortsatte med at takke 

alle medlemmerne for deres positive væremåde i klubben samt for den store hjælp, der ydes 

til klubbens arrangementer.  

 

Det store fremmøde på klubdagene er et positivt problem, som bestyrelsen vil tage op og komme 

med en plan. Endvidere har der været tale om ændring i kontingent betalingen til evt. årlig betaling, 

så der ikke skulle betales på klubdagene. Hcp reguleringen er et mindre problem, men alle skal 

aflevere mindst 3 scorekort på en sæson. Disse 3 ”problemer” vil blive taget op på en Ekstraordinær 

Generalforsamling, når bestyrelsen har dagsordenen klar. 



 

Regnskabet fremlagt af Lars og revideret af Poul Erik blev godkendt. 

 

De 4 bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Alle 4 Frede, Stig, Lars og Jørgen genvalgt uden 

modkandidater. 

Poul Erik genvalgt som revisor. 

 

Under eventuelt var der tak til bestyrelsen og gode ønsker for klubbens fremtid. 

Tak fra Torben for god ro og orden. 

Tak fra Frede til Torben for god ledelse af Generalforsamlingen. 

 

SIM golf, som vi de foregående år har spillet 5 gange i Grøndalscentret i løbet af vinteren, har ikke 

længere den store interesse. Hvorfor vi ikke længere har det med på programmet i 2013 – 2014. 

 

I uge 10 havde Jette og Søren i lighed med de foregående år arrangeret en golftur til Rompido, hvor 

24 tilmeldte medlemmer havde en fornøjelig tur. Jette og Søren har tilbudt at arrangere turen igen i 

2014. 

 

Forårsturneringen den 11. april 2013 arrangeret af Edel og Poul Erik. 
Der var som vanligt morgen buffet med lidt doping i teltet ved terrassen, 

hvor stemningen var god men ikke overstrømmende. 

 

Jo det er den 11. April, men hvor bliver foråret af ? for mage til elendigt 

møjvejr har vi da ikke oplevet i en turnering i Seniorklubben. Rusk - regn - 

hagl og en bidende kold vind gjorde livet surt for alle deltagere. 

40 var tilmeldt med et enkelt afbud p.g.a. sygdom. Så 39 skulle tee ud kl. 

08.30, men en enkelt valgte at blive inde for ikke at udfordre helbredet. 

De resterende 38 gik alle ud, men 12 faldt fra undervejs så der blev kun 

indleveret 26 scorekort. Flere i så dårlig stand - våde, at de var næsten 

ulæselige. 

 

Det lykkedes at finde vinderne trods de utydelige scorekort. 

Hos Damerne gik 1. pladsen til Birthe Dohn med en score på 37, 2. pladsen 

gik til Gerda Merete Schmidt og 3. pladsen til Lene Kristiansen. 

 

Hos Herrerne gik 1. pladsen til Karsten Lind med 41 point, 2. pladsen til 

Frank Thomsen og 3. pladsen til Mogens Kristiansen. 

 

Et stort tillykke til de 6 vindere for et rigtigt godt resultat under disse 

forfærdelige vejrforhold. 

 

Vinderen af turneringen 2013 med ret til at få sit navn på køllen i 

klubhuset blev således Karsten Lind, som fik overrakt køllen af Benny 

Flindt. Stort tillykke til Karsten som er nyt medlem i Seniorklubben. 

 

Der var som vanligt længste drive - i år på hul 15. Lene Kristiansen slog 

længst af damerne, medens Jeppe Dohn og Stan hos herrerne slog lige langt, så 

de delte præmien. 

Nærmest flag på hul 3 blev Jette Schmidt og på hul 8 kom Edel Bøgehus 

tættest på flaget. 



 

Efterfølgende blev der uddelt diverse klappepræmier. 

 

Stor tak til Pia og Stine godt hjulpet af Kasper for et godt arrangement med 

dejlige Stjerneskud og Pariserbøffer. 

 

Endvidere en meget stor tak til Poul Erik og Edel for et vel tilrettelagt 

arrangement, trods de ikke kunne sørge for godt vejr. 

 

 

Mønturen den 12. og 13. maj 2013. 

Igen i år havde Marianne Sheye med hjælp af Edith og Frede arrangeret den traditionelle tur til 

Møn. 

 

Søndag var der tilmeldt 31 ( efter et par afbud ) som teede ud i strålende sol på en skyfri himmel. 

Da det som vanligt er svært at få ørenlyd når seniorerne er samlet, var det svært at annoncere 

vinderne. Det lykkedes og det blev : 

1. præmie : Lene Kristiansen og Jan Hemmingsen 

2. præmie : Karin S. Hansen og Flemming Mainz 

3. præmie : Gerda M. Schmidt og Vagn S. Hansen 

Længste drive på hul1 : Karin S Hansen og Frank Adrian 

Tættest på flag på hul 8 : Poul Erik som den eneste der landede på green i udslaget. 

 

Mandag. Efter et par frafald fra søndag teede vi ud kl. 09.00. Møns Golfklub var allerede teet ud kl. 

07.30, så det gav nogle indfletninger undervejs. men alle var da inde kl.14.00 til frokostbuffeen i 

klubhuset. 

Mandagens vindere blev :  

1.præmie : Gerda M Schmidt og Jan Hemmingsen 

2. præmie : Lene Kristiansen og Mogens Kristiansen 

3. Karin S. Hansen og Flemming Mainz 

Længste drive : Karin S. Hansen og Jan Hemmingsen 

Ingen tættest på flag. 

 

Efter uddeling af klappepræmier og tak til arrangørerne og til sponsorerne tog medlemmerne hjem 

med et på gensyn næste år. 

 

Seniorklubbens sommerturnering SUPERBRUGSEN  TUNE – CUP arrangeret af Aase og 

Hugo Larsen løb af stablen torsdag den 13. juni i “strålende vejr”. 

53 seniorer deltog i det storstilede arrangement med et væld af præmier startende med morgenkaffe, 

efterfulgt af 18 hullers gunstart og afsluttedes i teltet med grill, kaffe og kage inden 

præmieoverrækkelserne kunne indledes. 

Synd og skam at arrangementet og de mange deltagere blev ramt af det dårlige vej, men kun 2 

meldte afbud – den ene kom dog til frokosten. 

Ved den afsluttende frokost og det sociale samvær tror jeg, det meste af det dårlige vejr var glemt 

efter at lidt varme og sol nåede frem, medens vi gik de sidste huller. 

Humøret fejlede intet – det gjorde scorekortene derimod. Nogle var der for lidt point i og masser af 

kortene var ulæselige og måtte skrives om for at Gerda og Palle  

kunne registrere resultatet af dagens anstrengelser. 

Aase kunne herefter uddele præmier til såvel dame- som herrerække, således: 

Tættest på hul 14 Gerda Schmidt og Mogens Præstegaard – gavekort fra Golfexperten 



Tættest på hul 8 Edel Bøgehus Rasmussen, ingen herre turde nærme sig hullet !! – gavekort fra 

SuperBrugsen Tune 

Længste drive hul 2 Jytte Langebek og Frede Kruse-Christiansen – gavekort fra Pro Golf  

Længste drive hul 16 Birgit Knudsen og Villy Olesen – gavekort fra Golfexperten 

7. plads Jytte Langebek 25 point og Jens Kjærgaard Larsen 25 point – bolde fra shoppen til Jytte og 

poloshirt fra DEMI til Jens 

6. plads Ann-Britt Jensen 26 point og Frank Thomsen 26 point – bolde fra shoppen til Ann-Britt og 

poloshirt fra DEMI til Frank 

5. plads Jette Dal Schmidt 26 point og Truels Vestergaard 26 point – gavekort til træningsrunde 

med Andreas fra shoppen 

4. plads Birgit Knudsen 28 point og Mogens Præstegaard 28 point – gavekort til træningsrunde med 

Andreas fra shoppen 

3. plads Gerda Schmidt 28 point og Finn Jensen 29 point –2 fl. vin til begge  

2. plads Edel Bøgehus Rasmussen 29 point og Flemming Mainz 34 point – jakker fra DANA til 

begge 

1. plads Birthe Dohn 35 point - gavekort fra SuperBrugsen, vin og bolde fra DANA 

1. plads og samme præmier samt indehaver af turneringens vandrekølle indtil næste sommer Frede 

K-C med 35 point. 

Sidste års vinder af Vandrekøllen Tonny Jørgensen overrakte køllen til årets vinder, men forinden 

leverede han – som proportionerne for vandrekøllen tilsiger – et 10 min. inspirerende flot indlæg  

om golfbolden og dens mange hundrede årige historie. 

Og så var der kaffe og kage – stor tak til Aase og Hugo samt deres hjælpere med ønsket om. at de 

får bedre vejr som kvittering for deres anstrengelser for turneringen 2014. 

 

 

Den 24. juni 2013 holdt klubben Ekstraordinær Generalforsamling i klubhuset (teltet). 

 

Formanden bød velkommen til de 42 fremmødte Seniorer og udnævnte JG til referent.  

 

Til varetagelse af dirigentjobbet foreslog bestyrelsen Torben Lindholm, som blev valgt uden 

modkandidat. 

Torben takkede for valget og konstaterede at den Ekstraordinære Generalforsamling var lovligt 

indvarslet. Ingen var imod. 

 

Som optakt til den Ekstraordinære Generalforsamling var der fra bestyrelsen den 10. juni 

sendt et debatoplæg med forslag til drøftelse af de aktuelle problemer, som aftalt på den 

Ordinære Generalforsamling den 22. april 2013. Med udgangspunkt i dette gav Torben ordet 

til Frede. 

De forskellige indlæg ligger alle indenfor rammerne ( og kræver derfor ikke 

vedtægtsændringer ) af det, Seniorklubben er stiftet efter og som har eksisteret med siden 

starten, og som fremgår af klubben’s formålsparagraf :   

 

Udvikling, administration, organisering og afvikling af socialt samvær, motion med frisk luft samt 

sund kappestrid via golfspillet. 

 

Herefter fik Frede ordet og henviste til de fremsendte forslag til drøftelse. 

 

A. Udvikling, administration, organisering og afvikling af Seniorklubben’s aktiviteter. 

 

1. Fastsatte regler. Ingen bemærkninger. 



2. Spil på klubdage og ved andre arrangementer er tællende turneringer. 

Regulering af hcp  både over og under ens hcp reguleres af turneringsleder 

under forudsætning af, at der er kryds i EDS på scorekortet til opskrivning. 

Vedtaget. 

3. Nedskrivning behandlet i pkt. 2. 

4. Af hensyn til den gennemgående årsturnering skal  alle scorekort afleveres. 

5. Klubdage med 9 hullers gunstart. Her blev der en livlig debat, da enkelte 

ønskede mulighed for en 18 hullers runde. Frede bemærkede, at vi ikke bare 

kunne udvide vore aktiviteter og blokere yderligere med 18 hullers gunstart. Vi 

fortsætter derfor året ud med 9 hullers gunstart, men lovede at tale med 

baneejerne om muligheden for enkelte 18 hullers klubdage. I øvrigt står det jo 

den enkelte frit for at spille videre efter de første 9 huller. Det vil derfor være en 

god idé at nævne det ved tilmeldingen, så der kan startes på hul 1. 

6. Bestyrelsen agter at fortsætte som hidtil til april 2014 med at spille gunstart på 

bagni med brug af hul 1 om nødvendigt. På baggrund af erfaringerne indtil 

april 2014 vil modellen tages op til revurdering. 

7. Fremtiden. Oprettelse af venteliste skal så vidt det er muligt undgås. Nye 

drøftelser gennemføres såfremt situationen tilsiger det. 

 

Alle punkterne accepteret uden bemærkninger. 

 

Kontingenten var jo oppe at vende på den Ordinære Generalforsamling, hvor det blev 

besluttet at forsætte uændret indtil andet blev aftalt på den Ekstraordinære 

Generalforsamling. 

Frede gjorde gældende at bestyrelsen kunne acceptere begge løsninger. Efter en ret så livlig 

debat med både for og imod ændring til fast kontingent, bragte dirigenten forslagene til 

afstemning. 16 var for ændring til fast kontingent medens 21 var imod, 5 undlod at stemme. 

Vi fortsætter derfor uændret. 

 

Mødet sluttede med en tak fra Frede for en god debat og tak til Torben for god dirigeren af 

den livlige ordveksling. 

 

 

Mandag en 15. juli 2013 havde vi besøg af seniorklubben fra Harekær. 

 

En rigtig flot dag med en lidt kold vind startede kl. 07.30 med morgenbord 

med den sædvanlige doping, uddeling af scorekort samt betaling for spil og 

spisning. 

21 tilmeldte fra Harekær samt 37 fra Greve, fordelt med to 3 bolde tretten 4 

bolde på 15 huller. Alle holdene var sammensat med en blanding af spillere 

fra begge klubber, da det var holdets samlede score, der var gældende i 

konkurrencen. 

 

Alle holdene nåede i mål inden klokken faldt i slag kl. 13.30, hvor Tonni og 

Pia stod klar med grill ( kylling og pølser ) og salater i flere udgaver. 

Stor ros og tak for både morgen arrangementet og frokosten. 

 

Efter afleveringen og sammentællingen af point og put blev resultatet : 

Vinder blev hold 12 med 135 point bestående af Henny Nielsen og Flemming 

Hansen fra Harekær og vor hjemlige Gerda M. Schmidt og Stig Person. Stort 



applaus samt 2 fl. rødvin samt 1 æske bolde til hver. 

På 2. pladsen kom hold 7 med 133 point bestående af Lis Thorn og Sven 

Bloch.Thomsen fra Harekær samt vor hjemlige Marianne Flindt og Jens 

Kjærgaard. Ligeledes stort applaus til dem samt 1 fl. rødvin og 1 æske bolde 

til hver. 

På 3. pladsen kom hold 9 med 128 point bestående af Tom Bøhm samt de 3 

hjemlige Anton Pedersen, John Rasmussen samt Søren Schmidt. Også stort 

applaus til dem samt 1 æske bolde til hver. 

 

Længste drive på hul 5 blev vundet af : Lene Holse fra Harekær/ Greve og 

Frank Adrian chef for Begynderudvalget i Greve. Flot slået - hvilket gav 1 

fl. rødvin og 1 æske bolde til hver. 

Tættest på flag på hul 3 blev vundet af Lene Kristiansen med 3,57 m og Frede 

Kruse-Christiansen med 4.90 m begge på hjemmebane. Flotte slag - hvilket gav 

1 fl. rødvin og 1 æske bolde til hver. 

Tættest på flag på hul 14 blev vundet af Lene Holse fra Harekær/ Greve med 

1,91 m og Per Holse fra Harekær/ Greve med 11,50. Flotte slag af familien- 

hvilket gav håneretten til fruen samt 1 fl. rødvin og 1 æske bolde til hver. 

 

Efter præmieuddelingen var der klappepræmier bestående af 1 æske bolde til 

hver af de udtrukne. 

 

Alle kunne nu nyde kaffen og den hjemmebagte kage. 

 

Jørgen sluttede med at takke alle de fremmødte inkl. Edith 

Kruse-Christiansen og Viggo Raun som udgjorde baneservicen for fremmødet og 

den gode stemning, samt for den store hjælp der blev ydet fra alle sider. 

Niels Palne takkede herefter på vegne af Harekær Seniorklub for et godt 

arrangement med en invitation til Harekær i 2014. 

 

Mandag den 12. august 2013 gik turen til Roskilde Golfbane arrangeret af Erik Haahr og 

Torben Lindholm. 

24 seniorer var tilmeldt turen. Vejret og vejrudsigten gjorde det vanskeligt at bestemme sig for, 

hvilket "kluns" man skulle iføre sig, da det virkede både blæsende og køligt samt med udsigt til 

regn, som heldigvis først kom da alle var kommet i hus. 

Alle havde dog fundet en løsning på dette, så vi var parat til at tee ud kl. 10.30. Desværre teede 4 

franskmænd ud kl. 10.20, og de var godt nok længe om at komme i gang, da de alle brugte 

mulligan. Det forsinkede vor start med næsten et kvarter på hul 1, så de der startede på hul 18 var 

lige i hælene på de først startende. Så det hele endte med, vi først var i mål efter kl. 16. Det blev så 

ikke frokost vi afsluttede med - men aftensmad. Formentlig til glæde for dem der skulle stå for den 

hjemlige madlavning. Middagen med kalvesteg og tilbehør samt en stor fadbamse bragte dog 

humøret op med et par grader. 

 

Efter middagen udråbte Erik Haar vinderne : 

Damerne :  

!. Jytte Langebek med 34 point. 

2. Edith Kruse-Christiansen med 30 point og 

3. Jette Schmidt med 28 point. 

Herrerne : 

1. Vagn Hansen med 36 point og bedst på bagni 



2. Villy Olesen ligeledes med 36 point og 

3. Flemming Jensen med 34 point. 

Tillykke til alle 6 vindere der fik overrakt vin og bolde. 

 

Længste drive hos damerne tog Jette Schmidt sig af, medens Svend Hansen slog 

bolden længst ud hos herrerne. 

Tættest på flag klarede Frede Kruse-Christiansen med 2,58 meter. Ingen damer 

nåede på green i udslaget. 

 

Tillykke til de 3 med mere vin og bolde. 

 

Herefter var der klappepræmier, hvor de tidligere præmiemodtagere var 

udelukket. Så de sidste 15 fik alle præmie i form af enten vin eller bolde. 

Frede takkede på deltagernes vegne Erik Haar og Torben Lindholm for et godt 

tilrettelagt arrangement og genvalg. 

 

Seniorernes interne turnering startede med Stableford den 26. august og den 16. september samt 

Slagspil den 2. september og 23. september. 

I år skulle der ikke tilmeldes, det indgik som en almindelig klubdag. Man skulle som vanligt 

aflevere mindst 1 scorekort i hver kategori. Havde man 2 scorekort på en eller begge kategorier talte 

det bedste resultat. Da vi ikke i år skulle til Grøndalscentret gjaldt alene resultaterne fra Stableford 

og Slagspils runderne. Resultatet blev fremlagt og vinderne kåret på julemødet den 16. december. 

 

Seniorernes efterårsturnering torsdag den 19. september 2013 arrangeret af Marianne og 

Benny Flindt. 

Fantastisk - vi husker, at TV2, DMI m.fl. i dagene op til Efterårsturneringen torsdag den 19. 

september, havde lovet både regn. torden og blæst, men hvad skete -   5 minutter med 4 dråber regn 

på gunstartens første hul. Derefter steg både varmegrader og solskin til 17 graders varme og 

strålende sol da turneringen var overstået  

og 46 glade deltagere påbegyndte en lækker frokost på spyd. 

Efter en rigtig god og hyggelig golfdag med masser af gode slag, besøg i bunkers og søer og en 

utrættelig baneservice styret af John Steinmetz modtog Palle Mortensen de mange scorekort for 

optælling af vore resultater i dagens Slagspil med hcp. 

  

Marianne og Benny Flindt kunne efterfølgende præsentere følgende præmietagere: 

A-række damer: Nr. 1) Gerda Merethe Schmidt 73 netto. Nr. 2) Birthe Dohn 79 netto. Nr. 3) Edith 

Kruse-Christiansen 79 netto. 

B-række damer: Nr. 1) Solveig Fenger 81 netto. Nr. 2) Dorthe Jensen 83 netto. Nr. 3) Marianne 

Flindt 85 netto. 

A-række  herrer: Nr. 1) Mogens Kristiansen 71 netto. Nr. 2) Stan De Vreese 73 netto. Nr. 3) Jeppe 

Dohn 75 netto. 

B-række  herrer: Nr. 1) Mogens Præstegaard 72 netto. Nr. 2) John Rasmussen 77 netto. Nr. 3) Villy 

Olesen 79 netto. 

Længste Drive hul 11: Lene Kristiansen og Ole Pfeiffer. 

Tættest på hul 14: Lene Kristiansen og på hul 8 Jeppe Dohn. 

Efter dagens bedste resultat af Mogens Kristiansen fik han overrakt turneringens vandrekølle 



af  Marianne Flindt - en gl. ærværdig kølle, der har tilhørt hendes far, og til daglig hænger i 

Klubhuset. 

  

Der var herefter klappepræmier til alle, der ikke allerede havde været på præmieskammelen. 

Et rigtig flot arrangement afsluttedes med forsamlingens applaus til Marianne og Benny - med tak 

og genvalg. 

Tak til alle - arrangører og deltagere - for en rigtig god dag i Seniorklubbens regi. 

 

Torsdag den 5. december med udsigt til et forrygende vejr holdt vi vores 

julefrokost i Tunehallens Restaurant ( forhåbentlig kan vi i 2014 holde den 

i vor egne lokaler ) med 58 tilmeldte, desværre med frafald af nogle få. 

Nogle af deltagerne, der kom langvejs fra, havde sikret sig med dyner og 

ekstra tøj, såfremt de ikke kunne komme hjem p.g.a. vejret. Men alle kom 

heldigvis godt hjem. 

 

Lars bød velkommen og redegjorde kort for dagens program. Hvorefter vi gik 

i gang med spisningen af div. sild m.m. skyllet ned med snaps og juleøller. 

 

Aase og Hugo samt Karin og Erik Haar havde hver en golfsang med, som vi til stor morskab fik 

sunget, godt hjulpet på vej af Hugo. For første gang i lang tid fik jeg tårer i øjnene af bare grin. 

Rigtig god stemning. 

 

Da Gerda og Palle desværre måtte melde afbud, kunne vi ikke kåre årets vinder af hulspils 

konkurrencen. Det foregår derfor til juleafslutningen den 16. 

 

På de sædvanlige skemaer produceret af Lars - uden navne - over medlemmernes 

mødeprocent og scorer, skulle hvert bord - ud fra de givne oplysninger - vælge deres aspirant til 

årets Senior. Med et sikkert flertal kunne Lars kåre Aase Erringsø Larsen til Årets Senior og 

overrække gavekortet på kr. 500,- . Stor applaus til Aase som altid møder op, både når der skal 

spilles, og når der er brug for en hjælpende hånd. En velfortjent hyldest til et trofast og vellidt 

medlem af Seniorklubben. 

 

Så skulle der rafles om de medbragte pakker. Som sædvanligt var det den rene 

tumult med at stjæle pakker fra de andre borde, da pakkebordet var ryddet i første omgang. Men 

alle tog det med et smil, selvom ikke alle var heldige med at få en pakke. 

 

Herefter hygge over kaffen, chokoladen og cognacen, inden selskabet så småt 

opløstes ved 17.00 tiden efter en rigtig god eftermiddag. 

 

Mandag den 16. holdt vi juleafslutning, hvor 38 seniorer var mødt op til 

spil på Country Cross banen. Hold da op hvor var det meget anderledes at 

spille på kryds og tværs af banen.  

Efter omgangen på banen mødte ekstra 12 seniorer op til Gløgg og æbleskiver, 

så der var trængsel for alle 50 i cafeen, så man rigtigt kom hinanden ved. 

 

Formanden tog som altid ordet og startede med at scorerne havde den 

sædvanlige fordeling fra 5 til 18 som Karsten Lind præsterede, men han havde 



også smugtrænet på banen om søndagen. Vingave til Karsten. Derefter med 16 

point kom Frede, Jørgen, Jeppe og Mogens Gervig, boldpræmie til dem. 

Damerne's omgang blev vundet af Aase Erringsø med 13 point. Vingave til 

Aase. På andenpladsen kom Edel med 11 point og på 3. pladsen Marianne Flindt 

med 9 point. Boldgaver til de 2 damer. 

 

Gerda og Palle havde nu gjort regnskabet op fra den gennemgående hulspils 

konkurrence. 

Vinder blev John Rasmussen det gav 3 flasker vin i præmie, 2. præmien tog 

Karsten Lind som gav 2 flasker vin, på 3. pladsen kom Stig, Lars og Hugo som 

hver fik 1 flaske vin. Tak til Gerda og Palle for det udførte arbejde, samt 

tillykke til vinderne. 

 

Nu skulle årets interne Seniormester kåres. I år var det uden resultaterne 

fra SIM golf, som jo ikke bliver spillet i vinter. Vi fastholder alligevel at 

kalde turneringen for Vinterturneringen 2013 - 2014. 

79 seniorer havde afleveret scorekort på de 4 seniordage der talte til det 

interne mesterskab, men kun 50 havde afleveret scorekort for både Hulspil og 

Stableford. Heraf 18 damer og 32 herrer. Den bedst placerede i Hulspil får 1 

point, nummer 2 får 2 point o.s.v. Der samme gør sig gældende i Stableford. 

De 2 point lægges sammen. Får en spiller f.eks. 3 point betyder det at 

spilleren har en 1. og en 2. plads. 

Damerne : 

Vi kunne i år kåre 2 vindere, da de begge havde samme samlede pointtal. 

De 2 vindere blev Birthe Dohn og Marianne Flindt begge med 4 point. Herefter 

kunne vi kåre 2 damer på 3. pladsen : Gerda Schmidt samt Edel Bøgehus. Fine 

gaver fra Kop & Kande til de 4 vindere samt et stort applaus. 

Herrerne : 

Vinder blev Jeppe Dohn med 3 point, på 2. pladsen kom Villy og 3. pladsen 

gik til Søren. Ligeledes fine gaver til de 3 herrer fra Kop & Kande samt et 

stort applaus. 

Den samlede vinder af Vinterturneringen 2013 - 2014 blev herefter Jeppe 

Dohn, som får sit navn på køllepladen i klubhuset. Stor applaus til Jeppe. 

 

Formanden sluttede herefter af med et tillykke til alle vindene samt tak for 

deltagelsen i både spil og efterfølgende Gløgg og æbleskiver og ønskede alle 

en god jul, med et på gensyn om 14 dage. 

 

Mandag den 30. december holdt Seniorklubben Nytårsparole. 

Så er 2013 passé og vi skal til at skrive 2014. 2013  sluttede med det største fremmøde af seniorer 

til et enkeltstående arrangement. 

Vi var 39 spillere i formiddags. 63 til parolen og knaldet. 

Dagens vindere var Karin Søbæk Hansen med 19 point. 



3 herrer - Finn Jensen, Tonny Jørgensen og Poul Erik Rasmussen opnåede 17 

point, men Poul Erik var bedst på de sidste 6 og blev vinder. Bold præmier til Karin og Poul Erik. 

 

Herefter fik vi gang i champagnen og kransekagen der sluttede med affyringen af raketterne. Frede 

benyttede lejligheden til at takke alle seniorer samt personalet for et godt 2013, for en rigtig god 

mødeprocent og sluttede med et godt nytår til alle samt på gensyn i 2014. 

 

 

Jørgen Gotfredsen 

      Sekretær 

 

Bilag 2 
 

Indkomne forslag 
 

 

 
Bestyrelsen foreslår følgende: 

 

A: Beslutningsforslag: 

 

Forslag 1: 
I forbindelse med det igangværende byggeri og etablering af nye klubhusfaciliteter ønsker 

bestyrelsen at have mulighed for evt. at erhverve egne faciliteter, inden for de rammer som 

klubbens Reservefond og Egenkapital giver mulighed for, ved evt. køb af egne klubfaciliteter til 

brug for klubbens aktiviteter. 

I henhold til Vedtægterne § 6 stk. 7 anmoder bestyrelsen derfor om generalforsamlingens 

beslutning om, at bestyrelsen fremadrettet kan disponere midler fra Reservefond og Egenkapital 

til dette formål. 

 

B: Forslag til vedtægtsændringer: 

 

Forslag 1 vedrører § 2: 
Bestyrelsen ønsker en præcisering af betingelserne. 

 

Nuværende tekst § 2 stk. 6: 

Aldersbetinget skift af medlemskategori sker ved efterfølgende årsskifte. 

Forslag til ny tekst § 2 stk. 6: 

Aldersbetinget skift af medlemskategori sker den 1. januar året efter, at medlemmet er fyldt 

kategoriens slut år. 

 

Forslag 2 vedrører § 3: 
Betingelserne for ind- og udmeldelse af klubben skal være klart og tydeligt beskrevet, hvilket den 

nuværende formulering om udmeldelse i § 3 stk. 10 tilsyneladende ikke er. Vi har oplevet flere 

fortolkninger af teksten med et besværligt og uhensigtsmæssigt arbejde for økonomiudvalget til 

følge. Bestyrelsen ønsker derfor en præcisering af bestemmelsen. 

 

 



 

Nuværende tekst § 3 stk. 10: 

Medlemskab kan opsiges skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af december 

måned og fortsætter, såfremt det ikke er opsagt, i næste kalenderår. 

Forslag til ny tekst § 3 stk. 10: 

Medlemskab skal opsiges skriftligt til bestyrelsen ved brev eller e-mail med 1 måneds varsel til 

udgangen af december måned og er gyldig efter skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen. 

Medlemskab fortsætter, såfremt det ikke er opsagt senest 30. november, i næste kalenderår. 

 

Forslag 3 vedrører § 5: 
Bestyrelsens sammensætning og arbejdsform ønskes ændret i den hensigt at give de faste udvalg 

større selvstændighed, kompetence og ansvar. Det er derfor ønskeligt, at de faste udvalg alle er 

repræsenteret i bestyrelsen, hvorfor det foreslås, at de to (arbejdende) suppleantposter nedlægges og 

antallet af bestyrelsesmedlemmer øges i forhold til klubbens faste udvalg, der nedsættes i henhold 

til vedtægterne § 7. 

 

Nuværende tekst § 5 stk. 1: 

Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt (første 

gang i 2011) afgår 2, 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter anciennitet. 

Genvalg kan finde sted. 

Forslag til ny tekst § 5 stk. 1: 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 

henholdsvis 3 (2015), 4 (2016) og 3 (2017) medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

 

Nuværende § 5 stk.2  bevares uændret: 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 

 

Nuværende tekst § 5 stk. 3: 

Stk. 3: I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling. 

Forslag til ny tekst § 5 stk. 3: 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv indtil næste generalforsamling. 

 

Nuværende § 5 stk. 4 og 5 udgår (omhandler suppleanter). 

 

Nuværende tekst § 5 stk. 6: 

Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Forslag til ny tekst § 5 stk. 4: 

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 

Resten af § 5 bevares uændret, idet afsnittenes numre tilrettes. 

 

Forslag 4 vedrører § 6: 
I fortsættelse af bemærkningerne ovenfor i forslag 3 og de dertil hørende forslag ønsker bestyrelsen  

en anden organisatorisk ledelsesform baseret på 7 udvalgsrepræsentanter og 3 øvrige lederposter 

samlet i en bestyrelse med overordnet ansvar og færre årlige møder. Bestyrelsen etablerer et 

Forretningsudvalg til varetagelse af klubbens daglige drift. 

Denne arbejdsform fordrer følgende forslag: 

 

 



 

Nuværende tekst § 6 stk. 1: 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i 

klubbens anliggender. 

Forslag til ny tekst § 6 stk. 1: 

Bestyrelsen træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.  

 

Forslag til helt ny § 6 stk. 2 med følgende tekst: 

Til varetagelse af klubbens daglige ledelse og drift nedsætter bestyrelsen et Forretningsudvalg 

(FU) bestående af 4 personer fra bestyrelsen, hvoraf formand, næstformand og kasserer er faste 

medlemmer, samt et yderligere medlem valgt blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Forretningsudvalget, fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Resten af § 6 bevares uændret, idet afsnittenes numre tilrettes. 

 

Forslag 5 vedrører § 7: 
Samarbejdsrelationerne mellem klub og bane ejer beskrives i et nyt stk. 1. 

 

Forslag til helt ny § 7 stk. 1 med følgende tekst: 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Samarbejdsudvalg og Driftsudvalg, til varetagelse at de i 

lejekontakten parterne imellem aftalte overordnede samarbejdsrelationer. 

 

 

 

Nuværende tekst § 7 stk. 1 og 2: 

Stk. 1: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse 

er behov for. 

Stk. 2: Samarbejdsudvalg, turneringsudvalg, juniorudvalg, begynderudvalg, samt handicapudvalg er 

faste udvalg. Disse udvalg skal være konstitueret inden den 1. april efter generalforsamlingen. 

Forslag til ny tekst § 7 stk. 2: 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er 

behov for. 

Turneringsudvalg, Juniorudvalg, Eliteudvalg, Begynderudvalg, Bane og Miljøudvalg, PR og 

Infoudvalg samt Handicapudvalg er faste udvalg. Disse udvalg konstitueres snarest efter 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Forslag 6 vedrører § 8: 
Nuværende vedtægter fastlægger at klubbens regnskab både skal fremgå af hjemmesiden  og kunne 

rekvireres af medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen. 

Bestyrelsen finder det selvfølgelig helt ok, at medlemmerne kan rekvirere regnskabet, men at det år 

for år skal kunne læses på hjemmesiden er – som tiderne har udviklet sig og som opfyldelsen af 

forskellige krav og detaljeringsgrader fra DGU, DIF, Skat og momsmyndigheder nødvendiggør – 

unødigt. Måske også lidt ubehageligt for os, når henses til, at vores hjemmeside er en fuldstændig 

åben informationskilde for alle – uden særligt medlemslogin. Regnskaberne kan i sin nuværende og 

kommende mere detaljerede form benyttes af vore konkurrenter til at gøre ligeså, hvis vi i vort 

arbejde og administration gennemfører særlige aktiviteter i PR øjemed eller til gavn for 

medlemmerne. 

 



 

 

 

Nuværende tekst § 8 stk. 2: 

Stk. 2: Det reviderede regnskab skal fremgå på klubbens hjemmeside, men vil kunne rekvireres pr. 

brev eller e-mail i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Forslag til ny tekst § 8 stk. 2: 

Det reviderede regnskab er til rådighed for samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til 

ordinær generalforsamling og kan rekvireres pr. brev eller e-mail. 

 

 

 

Det forudsættes, at nødvendige redaktionelle ændringer i vedtægterne som følge af forslagenes 

vedtagelse, f.eks. i § 4 stk. 12 gennemføres efterfølgende. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen  

formand 

 

 

 

Bilag 3 

 

Medlemskategorier og kontingenter 2014 

 
 

 
Greve Golfklub tilbyder nedenstående medlemskategorier for sæsonen 2014 

 
 

Intet  indskud 
 

 

     A: Medlemskategori               Indhold                 Årskontingent    PBS pr. mdr.  

   
 

 

       1) Fuldtidsmedlem                     Frit spil på alle tider                                   kr. 6.000            kr. 580               

                                                  

 

2) Hverdagsmedlem                Spil før kl. 14 på hverdage                            kr. 4.500            kr. 430                                                

                                          Spil efter kl. 14 på lø, sø og helligdage  

                                       Kr. 100,- rabat på greenfee på øvrige tider 

 

3) Greenfeemedlem                   Betaler fuld greenfee                                    kr.  700                              

 

 



4) Ungsenior indtil 26 år - disp.til ældre fuldtidsstud. og voksenlærlinge   kr. 2500            kr. 250                                                               

                                                    Frit spil på alle tider                                               

 

5) Junior mellem  0 – 12 år                                                                              kr. 950                

                              Frit spil på alle tider og 50 spande gratis bolde 

 

6) Junior mellem 13 – 18 år                                                                             kr. 1.650             

                              Frit spil på alle tider og 50 spande gratis bolde 

 

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. 

 

7) Familiemedlemskab 

Ved en voksens fuldtidsmedlemskab ydes familierabat på 50 pct. for hver junior 

 

8) Long distance                                                                                               kr. 3.000                      

Kræver fuldtidsmedlemskab i hjemmeklub eller min. 60 km til hjemmeklub. 

 

9) Prøvemedlemskab                                                                                      kr. 400 pr. mdr. 

       Inklusiv lån af udstyr, fri ugentlig gruppetræning, brug af alle 

       træningsanlæg og par 3 bane.   

       Infomøde for alle interesserede nye – mandage kl. 13.00 i Klubhuset, 

       eller efter aftale på 40280864. 

 

10) Senior Plus Golf medlem:    Nybegyndere – tilbud til medlemmer af Ældresagen. 

      Fri ugentlig gruppetræning, brug af træningsanlæg og par 3 bane.  

      a: 3 måneders prøvemedlemskab – inklusiv lån af udstyr                      kr. 495 

      b: 6 måneders prøvemedlemskab – eksklusiv lån af udstyr                    kr. 495 

      Infomøde for alle interesserede nye - mandage kl. 13.00 i Klubhuset, 

      eller efter aftale på 40280864 

 

11) Passivt medlem                                                                                           kr. 100 

                         Ingen indmeldelse – kun for klubbens medlemmer        

                

 

 

B: Greenfees:                            Hverdage          Weekend/Helligdage 

 
9 huller                                       kr. 200                                     kr. 250 efter kl. 14.00 

Daggreenfee                               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. 

 

 

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 

formand 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


