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Onsdag den 23. februar kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Tune 
Menighedscenter. 
35 medlemmer ( hovedparten Seniorer ), Ketty Ottosen, Søren Grambow og 
Jens Peter Rasmussen fra  administrationen i Smørum Golfcenter samt 7 
medlemmer af klubbens bestyrelse var mødt op. 
 
Frede Kruse-Christiansen, formand indledte med at byde velkommen og 
præsenterede de personer, der skulle komme med indlæg samt gav en kort 
orientering om formålet med mødet og om de punkter der ville blive 
behandlet. Der var ikke en egentlig dagsorden, og medlemmerne blev 
anmodet om at stille generelle spørgsmål til indlæggende og vente med 
personlige spørgsmål til efter mødet, hvor repræsentanter for administration, 
bane og klub ville være til rådighed. Samtidig erindrede Frede om 
Generalforsamlingen i Greve ny Golfklub samme sted onsdag den 16. marts 
kl. 19.00. 
  
Claus Voglhofer, formand for Eliteudvalget orienterede om elitespillerne og 
resultaterne i 2010, hvor 1. holdet har spillet sig op i 4. division og 2. holdet i 
kvalifikationsturneringen. I 2011 bliver der tillige oprettet et damehold.  
Eliten har trænet fast i Smørum hele vinteren, men vender tilbage til Greve til 
april, hvor de vil træne om tirsdagen som en del af Herreklubben. Ordningen 
med elitespillernes indsamling af bolde fortsætter uændret. 
 
Claus Lindquist, formand for Juniorudvalget orienterede om juniorerne og de 
planlagte tiltag bl.a. med at afholde møde hvor forældrene deltager. Juniorer 
med hcp under 10 er inviteret til at deltage i elitetræningen. 
 
Stig Person, formand for Handicapudvalget orienterede om handicap-
registreringen, hvor spilleren selv skal registrere scoren elektronisk og 
efterfølgende elektronisk bekræftes af markøren. Herefter er handicap 
endelig, men scorekortet skal afleveres i postkassen, idet udvalget foretager 
stikprøvekontrol af, at registreringerne foregår korrekt.  
 
Glenn Telvig, formand for Turnerings – og Baneudvalget orienterede om 
aktivitets - og turneringsplanen ( som er lagt ind på hjemmesiden ) samt om 
klubbens deltagelse i Synoptikcup, hvor spillerne bliver delt op i hcp grupper, 
hvor der efter deltagelse i hjemlige turneringer findes de bedste i hver gruppe, 
som herefter deltager i landsturneringen. 
I fravær af Tine Grening, formand for Begynderudvalget orienterede Glenn om 
oprettelsen af netværksklub for begyndere, hvor de har mulighed for at 



kontakte andre kaniner / begyndere for aftale om spil på banen. Nærmere på 
hjemmesiden.  
 
Søren Kramer, kasserer var sygemeldt så Frede Kruse-Christiansen 
orienterede om regnskabet for 2010 og det foreløbige budget for 2011. 
Bliver udsendt med indkaldelsen til Generalforsamlingen og lagt på 
hjemmesiden. 
 
Jens Peter Rasmussen, direktør orienterede om banen og de ændringer der 
vil blive foretaget med et par ekstra "sandkasser" på hul 6 og 9 samt 
udtynding af beplantningerne, så de blå pæle kan fjernes, samt udplantning af 
træer i mindre grupper. Her var der forslag fra salen om at plante nogle 
birketræer ved hul 15’s tee sted mod hul 14, da der altid er meget vådt her.  
Jens Peter er p.t. tæt på at skrive kontrakt med ny pro. træner til Greve 
Golfbane, som skal være med til at bygge Greve op. Der vil fortsat være 
mulighed for gratis træning for medlemmerne. Banekontrollen ville Jens Peter 
gerne have omdøbt til Baneservice. Stig Person er formand og indkalder til 
møde blandt interesserede medlemmer, så kontrollen / servicen kan komme i 
gang. 
 
Ketty Ottosen og Søren Grambow gennemgik GolfSuite og de muligheder der 
er. Skal der reserveres tid på fremmede baner, skal der uændret benyttes 
Golfbox. Hjemmesiden har fået ny platform, så den nu er analog med 
Smørum Golfcenters og centerets øvrige baners hjemmesider. Bagmærker 
for 2011 er nu klar og vil ligge til udlevering i klubhuset. 
 
Frede takkede af og spurgte de fremmødte, om mødet var en god idé til 
efterfølgelse næste år ? Der var opbakning til dette.  
Mødet sluttede med at personlige spørgsmål blev besvaret af 
administrationen og de relevante udvalgsmedlemmer.  
 
Slut kl. 21.00. 
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