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REFERAT 

ORIENTERINGSMØDE – RIS OG ROS 
Dato: 4. februar 2016 

Til stede: Fra forretningsudvalget: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Lars Hartig (LH) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Claus Lindqvist (CL) 

 

Fra sekretariatet: 

Sarah-Cathrine Wandsø 

 

Ca. 60 medlemmer deltog i mødet 

 

Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen til de knap 60 fremmødte. 

Spillemæssigt er der jo ikke sket det store siden seneste ”Ris og Ros møde” 18. oktober, men 

forretningsudvalg, bestyrelse samt klubbens udvalg har ufortrødent arbejdet videre hen over vinteren for 

blandt andet at planlægge den nye sæson.  

 

Klubbens struktur blev for et par år siden lagt om, idet der blev nedsat et forretningsudvalg bestående af fire 

medlemmer. Hyppigheden af møder i bestyrelsen blev dermed reduceret og kompetencerne blev overdraget 

til de enkelte udvalg.  

 

I løbet af sommeren 2015 blev Greve Golfklub udsat for en regulær shitstorm på debatforummet under 

golf.dk. Uden at gå i detaljer drejede det sig om udtalelser af både racistisk samt sexistisk art. Ved DGUs 

regionalmøder i oktober stillede klubben derfor forslag om log-in på debatsiden. Forslaget har vist sig at 

vinde genklag i de øvrige klubber samt hos DGU, og vi har kunnet konstatere, at der nu kræves log-in (med 

DGU-nummer) for at deltage i debatten.  

 

P.t. er vores golfmanager Stine Kiel Larsson på barsel og returnerer 1. marts 2016, hvorefter sekretariatet 

overtager en del af administrationen for klubben, som hidtil har ligget hos økonomiudvalget og formanden. 

 

Klubben var i den ulykkelige situation, at greenkeeper Steen Brunse døde i starten af november 2015. Der er 

pr. 1. marts ansat en greenkeeper Niels Lohse, som har en fortid hos bl.a. Marielyst, Skjoldnæsholm samt 



Orienteringsmøde Greve Golfklub 4. februar 2016 Side 2 

 

Køge Golfklub. Greenkeeperelev Kenneth Dam Ljørring fortsætter som greenkeeper, når han om nogle 

måneder er færdig med sin uddannelse. 

 

Der er sket en del nyt omkring greenfeeaftaler. Foruden de allerede eksisterende aftaler med Roskilde, Ree, 

Skovbo og Vallø, så forhandler klubben p.t. med Nivå om en fortsat aftale. Desuden har klubben i en lang 

periode arbejdet sammen med klubberne i Selandia Golfsamarbejdet om mulighederne for at indtræde i 

dette. I 2015 lykkedes det ikke, men efter nogle møder med de deltagende klubber er det nu lykkedes at 

blive en del af dette samarbejde. Selandia omfatter klubberne Falster, Harekær, Ishøj, Køge, Sydsjælland og 

Vallø. Ordningen kan tilkøbes af fuldtids- og hverdagsmedlemmer til kr. 975 (halv pris for juniorer) SGS er 

gældende i sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober og der kan spilles alle ugens syv dage bortset fra 

formiddag i weekender samt på helligdage.  

 

På et spørgsmål fra salen omkring ændring af ejerforholdet kunne FKC referere til det nyligt udsendte 

KlubNyt, hvor det blev nævnt, at der pr. 1. januar 2016 er sket ændringer i Greve Golf ApS. Jakob Lunøe og 

Leif Nyholm har ønsket at udtræde og deres ejerandele er overtaget af de eksisterende ejere.   

 

Begynderudvalg – formand Michael Stoltenberg 

MS lagde ud med at takke tidligere begynderudvalgsformand Frank Adrian for hans store arbejde for 

begynderudvalget. FA har for en periode valgt at lægge det frivillige golfarbejde på hylden, men står til 

rådighed, når der er behov for ekstra hjælp. Udvalget består således nu af Anette Larsen, Sven Hansen, 

Bruno Lundsgård Hansen, Henning Markussen samt Michael Stoltenberg. 

 

Ét af fokusområderne for 2016 er fastholdelse. Flere nygolfere har bl.a. via Golfspilleren i Centrum givet 

udtryk for, at det var svært at få et netværk i golfklubben. Dette er ikke enestående for Greve Golfklub. 

DGU har konstateret samme tendens på landsplan: når først man har lært at spille golf, kan udfordringen 

være at finde nogen at spille med.  

 

Begynderudvalget vil i 2016 derfor i højere grad tage tættere kontakt til klubberne-i-klubben og derigennem 

hjælpe nygolferne til at få et netværk. Dette skal også være en opfordring til at alle tager vel imod nye 

golfere, så vi på tværs af alle grupper i klubben kan skabe et miljø, hvor alle føler sig velkommen.  

 

På et spørgsmål fra salen omkring planlægningen af kaninernes golftider om mandagen, kunne MS oplyse, 

at der har været nogle udfordringer med dette. Der har især været et problem på de mandage, hvor der også 

spilles sponsorgolf. Af samme grund vil der på disse mandage i 2016 ikke blive spillet kaningolf på banen, 

men der vil blive fokuseret på en række andre golfaktiviteter for begynderne. 

 

Regel- og Handicapudvalg – formand Roland Pedersen 

Pr. 1. januar 2016 er der sket en række ændringer omkring golfreglerne. Derfor inviterer klubben til  en 

regelaften tirsdag, den 15. marts kl. 19 i klubben. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til én af DGUs 

regeleksperter. Ved forudbestilling serverer restauranten forloren hare på dagen. Der udsendes separat 

invitationen til aftenen.  

 

Juniorudvalg – formand Claus Lindqvist 

CL fortalte kort om udvalgets planer og arbejde. Juniorafdelingen består p.t. af 43 juniorer (heraf 13 piger). 

Juniorerne træner onsdag og lørdag. I 2016 deltager klubben med juniorer i AON turneringen, JDT samt 

kredsturneringen.  

Juniorerne får alle tilknyttet en buddy/mentor fra eliteafdelingen, som de kan spille med og i øvrigt sparre 

med.  

De tre dage før påske i uge 12 arrangeres der en juniorcamp med træning og socialt samvær.  

Desuden skal klubben igen i år være vært for en DGU camp i første uge af sommerferien, og der arrangeres 

også en separat camp for klubbens egne juniorer. 
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CL tog et forslag fra salen om at inddele juniorerne anderledes ved matcher til efterretning. 

 

Miljø- og Baneudvalgsformand – formand Lars Hartig 

LH indledte med at fortælle at der i efteråret 2015 var lagt en detaljeret plan omkring arbejdet på banen i 

2015/2016 på klubbens hjemmeside. Herefter rettede LH en tak til klubbens greenkeeperstab, som lægger et 

stort stykke arbejde i altid at levere en bane, som fremstår på bedst mulig vis. Når man vurderer banens 

stand, er det vigtigt i den forbindelse altid at tage højde for de påvirkninger, som naturen udsætter os for. Vi 

kan ikke gøre så meget ved for meget/for lidt regn osv. I samme forbindelse appellerede LH til, at eventuel 

kritik blev stilet til formanden for udvalget.  

 

Herefter redegjorde Ole Kahlen for arbejdet med baneservice. Klubben har en formaliseret politik omkring 

dette, som kan ses på klubbens hjemmeside. Det er meningen, at baneservice skal give såvel medlemmer 

som gæster en bedre oplevelse af en golfrunde på Greve Golf. Arbejdet skal udføres af frivillige medlemmer 

i moden alder og som skønnes at kunne respekteres af alle. De bliver synlige med en grøn vest påtrykt 

”official”. Arbejdet skal ses som en service frem for kontrol, og de frivillige skal sikre at spillet flyder i godt 

tempo. Udvalget skal bruge frivillige til arbejdet og der afholdes et informationsmøde torsdag, den 11. 

februar kl. 19 i klubben, hvor alle med interesse for dette arbejde er velkomne. 

 

Frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg 

LS fortalte ganske kort om analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum og om vigtigheden af at medlemmerne 

besvarer undersøgelsen, når de bliver inviteret hertil. Værktøjet giver klubben vigtig feedback fra brugerne 

på en lang række parametre.  

 

Turneringsudvalg – formand Jeppe Dohn 

JD præsenterede aktivitetsplanen for 2016, som netop er blevet offentliggjort på www.grevegolf.dk.  

JD redegjorde kort for de nye tiltag i 2016:  

 

 Der spilles fremover kun fra klubtees ved turneringer. Back tee sløjfes ved turneringer. Dette giver et 

bedre flow og sætter det sociale i højsædet. 

 Der spilles stableford ved alle singleturneringsformer. 

 Der spilles i 2016 fire singleturneringer. De øvrige turneringer bliver en for par-/holdturneringer. 

 Der lanceres et nyt tiltag: parmatcher. Disse spilles om søndagen med løbende start mellem kl. 13:30 

og 14.30. Således kan også hverdagsmedlemmer deltage. Der kan deltage mellem 24 og 36 spillere 

afhængig af spilleform. Der sluttes af med spisning, som vil være obligatorisk.  

Holdene skal bestå af dame/mand.  

 Normal turneringsfee sættes op fra 50 kr. til 60 kr. Heraf går et beløb til det nye betalingsmodul, som 

klubben har investeret i. Dette betalingsmodul betyder, at medlemmerne betaler for turneringerne 

samtidig med tilmelding i golfbox.  

 Der spilles Le Mans til juni. Dette bliver ikke en egentlig turnering men en form for event, som 

linkes op til Pink Cup. Det blev drøftet, om man skulle forsøge at invitere en kendt racerkører til 

dagen (som ligger en uge efter det egentlig Le Mans) 

 Klubmesterskaber: der spilles i år efter nye aldersgrænser. Der oprettes en ny række for veteraner 

>60 år. Seniorgruppen vil i år være fra 50 år for både herrer og damer. 

 

Sekretariat – Sarah-Cathrine Wandsø 

SCW bad kort om ordet for at søge frivillige til et par juniorturneringer, som klubben skal afvikle. Der skal 

bruges startere, hjælpere til at notere scores samt evt. forcaddies (som holder øje med, når spillerne slår ud 

på nogle af de lidt blinde huller) 

http://www.grevegolf.dk/
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Turneringerne ligger på følgende datoer: 

Lørdag, den 20. februar 

Lørdag, den 12. marts 

Lørdag, den 16. april 

Alle kan udføre arbejdet, - der kræves ingen særlige kvalifikationer. Henvendelse til sekretariatet.  

 

Økonomiudvalget – formand Stig Person 

SP gennemgik regnskab og budget. Regnskabet viser et lille overskud på godt 28000 kroner. 

 

Regnskabet er underskrevet og godkendt af revisorer og kan på anfordring rekvireres hos bestyrelsen. 

 

Ris og Ros 

Herefter gik mødet over til den del, der var annonceret som ris og ros.  

 

Laden 

Niels Andersen spurgte, om der var planer med laden. Den kunne evt. anvendes til etablering 

af yderligere bagskabe. 

FKC: der er p.t. ingen planer. Dette skyldes til dels at vi netop har anvendt en del ressourcer 

på færdiggørelsen af 1. salen på klubhuset. Det vil koste 200000 kr. at fjerne laden. Mht. 

yderligere bagskabe så arbejdes der p.t. på andre muligheder for at etablere yderligere 

bagskabe samt eventuelt indendørs træningsfaciliteter. 

 

Banen 

Erik kritiserede at der i perioder var for meget vand på banen. Når banen har åben året rundt, 

burde der gøres noget ved dette.  

FKC: der arbejdes p.t. på at flytte vand fra søerne til pumpestationen, så vandet kan anvendes 

til vanding.  

Hele omegnen har for meget vand og der løber en stor rørledning under banen. Denne kan ikke 

trække mere vand, end den allerede gør. På et tidspunkt filmede vi på hul 5, hvor der stod et 

springvand op midt på fairway.  

Ved større regnskyl er det desuden et stort problem, at der løber vand i 10 meters bredde fra 

den modsatte siden af Karlslunde Centervej. Klubben havde den 1. december et møde med 

borgmesteren, hvor blandt andet netop dette problem blev drøftet. Klubben har tilbudt at indgå 

i et samarbejde omkring udnyttelsen af overfladevandet. Vi afventer svar fra borgmesteren 

omkring dette. 

 

Erik foreslog at der pga. banens bløde fairways blev stillet krav om at lægge op om vinteren 

for at skåne banen.  

 

Diverse 

Mogens Pedersen: Da det kan være svært at huske, hvilket hul man er blevet ”tildelt” til at 

holde rent, foreslog Mogens at der blev sat en information ved computeren i vindfanget.  

 

Desuden var der forslag fra salen om at købe teeopsamlere, der ikke var gravet ned og der var 

spørgsmål til, hvornår afstandsmarkeringerne på banen blev reetableret. 

 

Formanden takkede de fremmødte og mindede om generalforsamlingen den 3. marts 2016. 

 

For referatet  

Inge Larsen  

05.02.2016 


