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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

RIS OG ROS – EFTERÅR 2015 
Dato:  18. oktober 2015 

Til stede: Fra forretningsudvalg: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Lars Hartig (LH) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS)  

Claus Lindqvist (CL) 

 

Fra sekretariatet: 

Sarah-Cathrine Wandsø (SCW) 

 

32 medlemmer deltog i mødet 
 

Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen og bemærkede, at Forretningsudvalget 

havde fået ideen til at afholde et infomøde i efteråret, når sæsonen stod i frisk erindring hos medlemmerne.  

 

Bestyrelsen arbejder allerede nu på aktivitetskalenderen for 2016 og ønsker med mødet at få inputs fra 

medlemmerne. Fremover vil der være et fast punkt i Klubnyt omkring banen.  

 

Baneservice og –kontrol er igangsat, idet Ole Kahlen har meldt sig til at stå for dette og dermed sikre et flow 

i spillet og for at undgå eventuelle gratister. Politik og retningslinjer er nedfældet og ligger på 

www.grevegolf.dk. Der er indkøbt veste til synliggørelse af de, som udfører arbejdet. Ole rekrutterer 

løbende egnede personer til dette. Der informeres officielt til alle medlemmer inden sæsonstart 2016 og det 

er vigtigt at understrege at der i højere grad vil være fokus på vejledning – ikke kontrol.  

 

Ligeledes kunne FKC fortælle, at sponsorudvalg i klubregi er sat i værk. Udvalget består af Tonny 

Jørgensen, Kim Burmeister Nielsen, Jeppe Dohn, Sarah Cathrine Wandsø (som repræsentant for APS’et) 

samt FKC. De to førstnævnte har været på kursus i sponsorarbejde i DGU regi.  

  

http://www.grevegolf.dk/
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Endelig benyttede formanden lejligheden til at fortælle om værktøjet ”Golfspilleren i Centrum” som 

efterhånden benyttes af størsteparten af de danske golfklubber til at analysere og optimere forholdene for 

såvel medlemmer som gæstespillere. FKC opfordrede forsamlingen til at udfylde spørgeskemaet, når det 

blev tilsendt én gang årligt ligesom han også opfordrede til at man udfyldte skemaet fra fremmede klubber, 

når man han spillet en green-free-runde. Igennem disse besvarelser arbejder klubbens forretningsudvalg, 

bestyrelsen samt diverse udvalg på at forbedre forholdene og servicen i Greve Golfklub. 

 

FKC indbød de tilstedeværende til – efter mødet - at bese lokalerne på 1. sal, som nu endelig er ved at være 

færdige.  

 

Herefter overgav formanden ordet til Miljø- og baneudvalgsformand Lars Hartig. 

 

LH henviste ligeledes til de tilbagemeldinger klubben har modtaget via Golfspilleren i Centrum på 

baneområdet. LH har en tæt kontakt og et indgående samarbejde med greenkeeper Søren Christensen. De 

taler løbende sammen og har i samarbejde med Stine Kiel Larsson udarbejdet en meget detaljeret plan for, 

hvad der skal ske på banen. For så vidt angår kløveren, som har voldt problemer i den forløbne sæson, så er 

det tilladt at sprøjte én gang om året. Kløveren vil blive bekæmpet gennem gødning og hyppig klipning. 

 

Desuden informerede LH om fordelingen af banens huller mellem medlemmerne i forbindelse med projekt 

”smuk bane”, som skal bidrage til at banen fremstår indbydende og lækker både for vore egne medlemmer 

og ikke mindst for vore gæstespillere. Medlemmernes rolle er at holde rent på teestederne, samle 

cigaretskodder og andet affald op osv. Kort sagt at holde banen pæn og indbydende. Opgaven tænkes ikke 

større, end at det kan ske i forbindelse med en almindelig runde golf på banen. Til de, som måtte have glemt, 

hvilket hul, de har fået tildelt, gentages det hermed: 

 

 

 

Herefter overgik ordet til formand for begynderudvalget Michael Stoltenberg. MS fortalte om 

begynderudvalgets arbejde generelt og specifikt om fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer. På 

landsplan mister de danske golfklubber 18% af deres medlemmer årligt.  

 

En vigtig faktor for at generere medlemmer er prisen og udvalget har derfor stillet sig spørgsmålet, om det 

overhovedet skal koste noget at komme i gang med at spille golf. Konklusionen har været, at det i første 

omgang må handle om at få de interesserede og potentielle golfspillere ind ad døren. Det har vist sig, at hver 

Hul nr.: Medlemmer: 

1 1 – 100 

2 101 – 200 

3 201 – 300 

4 301 – 400 

5 401 – 500 

6 501 – 600 

7 601 – 700 

8 701 – 800 

9 801 – 900 

10 901 – 1000 

11 1001 – 1100 

12 1101 – 1200 

13 1201 – 1300 

14 1301 – 1400 

15 1401 – 1500 

16 1501 – 1600 

17 1601 – 1800 

18 1801 - 2000 
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anden, som har gennemført klubbens golfkørekortforløb, faktisk melder sig ind. Dette tilskriver vi ikke 

mindst en kompetent træner Axel Krag.  

 

Begynderudvalget har iværksat et nyt tiltag ”fra dør til hul 19”, som skal omfatte alle facetter omkring det at 

være medlem og spille golf i Greve. I denne forbindelse har især klubberne-i-klubben deres berettigelse, 

fordi det er her man ofte skaber sig et netværk. Ligeledes arbejdes der på at få iværksat nogle tiltag henover 

vinteren. 

 

MS sluttede af med at takke alle de frivillige, som har bistået begynderudvalget henover sæsonen.  

 

Herefter overgik ordet til de fremmødte, som kunne komme med indlæg og spørgsmål af enhver art. 

 

Helle Schou Andersen havde et ønske om fællestræning for ”mellemgruppen”, dvs. de som rent 

handicapmæssigt er bedre end begyndergruppen, men ikke gode nok til elitegruppen. Axel Krag henviste i 

den forbindelse til de forskellige kurser, som afvikles løbende. Helle efterlyste mere et ”fast træningstilbud”. 

AK lovede at kigge på ideen. 

IL fremførte, at de i forvejen kunne være svært at booke enkeltlektioner hos Axel i ”prime time” altså efter 

arbejde.  

 

Søs Bencke spurgte turneringsudvalget til boldkonstellationerne ved turneringer. SB oplevede at det gav et 

dårligt flow på banen, når deltagerne blev delt op efter handicap. Jeppe Dohn svarede, at hans oplevelse var, 

at det ikke så meget var afhængigt af opdelingen i hcp. men snarere at der i alle turneringer kunne være 

deltagere, som havde en dårlig dag uagtet deres hcp. Dette kunne give et dårlig flow. 

SB henstillede til at turneringsudvalget i proportionerne for de enkelte turneringer oplyste, hvilken metode 

der ville blive anvendt til at sammensætte bolde, så hun kunne vælge den enkelte turnering fra. JD oplyste, 

at dette kunne være vanskeligt på forhånd, eftersom det afhænger af hcp-sammensætningen af de tilmeldte. 

 

Dorthe Jensen spurgte om der var planer om en decideret starterfunktion især i weekenderne. Formanden 

svarede, at dette blev overvejet, især med henblik på at sætte 2-flights sammen til 4-flights. 

 

Tine Adrian forespurgte, om der kunne indkøbes et værktøj til at samle bolde sammen på indspilsområdet. 

SCW oplyste at der fra næste år ikke må anvendes driving-range-bolde på indspilsgreen. 

 

Aase Erringsø spurgte til, hvordan man kom med i Regionsgolftruppen. RGP beklagede at der havde været 

lidt problemer med Aases tilmelding men forklarede, at der ved sæsonens afslutning oprettes en 

”forhåndstilmelding” i golfbox, som bruges som en indikation på, hvor mange hold klubben skal/kan 

tilmelde. Herefter inviteres der igen endeligt i begyndelsen af den nye sæson. 

 

Søs Bencke spurgte til om der var planer om at lave green-fee-aftaler med andre klubber. FKC forklarede at 

de naboordninger, som fandtes ikke ville have Greve med pga. vores forholdsvist lave kontingent, som 

kunne virke konkurrenceforvridende for de øvrige klubber. De eksisterede aftaler bibeholdes imidlertid og 

hertil kommer en aftale med Vallø. 

 

Endelig oplyste formanden, at klubben ville stille forslag til DGU om at der fremadrettet skal anvendes log 

in for at debattere på www.golf.dk. Forslaget vil blive luftet i forbindelse med DGU’s kommende 

regionalmøder.  

 

Formanden takkede de fremmødte og inviterede medlemmerne til at bese lokaliteterne på 1. sal.  

 

 

For referatet 

Inge Larsen 

30.10.2015  

http://www.golf.dk/

