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Formandens Golfhul

Kære Medlemmer

Så kom vinteren!
 Børn og barnlige sjæle har for en me-
get meget kort stund haft mulighed for at 
boltre sig i sneen, mens vores bane blev 
dækket af et flot lag sne. Heldigvis er den 
igen blevet grøn og vores ”vinterbane” er 
igen åben for spil. Næste år ved samme 
tid vil vi formentlig kunne spille golf på 
hele 18 huller og på rigtige greens og tee-
steder - Det ser vi frem til!
 Nu nærmer tiden sig for den ordinære 
generalforsamling. I bladet vil I finde 
en indkaldelse, og vi håber at se mange 
af vores medlemmer deltage, således vi 
herigennem kan få budskabet om Greve 
Golfklubs virke ud til så mange af jer som 
muligt.
 Som man også vil kunne læse i bladet 
er turneringsplanen for 2007 færdig, og 
her er der lagt op til mange spændende 
dage, som ikke mindst jeg og hele besty-
relsen glæder os til at deltage i.
 Der vil henover året blive afholdt 
”åbent hus” i Greve Golfcenter, og vi 

håber at medlemmerne, meget få gange 
i løbet af sæsonen, vil se positivt på at 
vores klubhus vrimler med nye ansig-
ter, der skal se vores klub og bane an. I 
den forbindelse kan man som medlem, 
hvis man har en lille rundviser i maven, 
melde sig til vores informationsudvalg, 
som mulig deltager i et åbent-hus-arran-
gement for herigennem at byde mulige 
nye medlemmer velkommen i klubben.
 Vores juniorafdeling sprudler af 
energi, og det er med stor glæde vi kan 
fortælle at juniormedlemskab i Greve 
Golfklub snart er fuldtegnet.
 Grevinderne og Greverne kan i bladet 
fortælle lidt om mulighederne for med-
lemskab af de respektive klubber i klub-
ben, og en opfordring skal lyde herfra, 
da det er en rigtig god måde at styrke det 
sociale samvær i klubben.
 Vi ses til generalforsamling den 20. 
marts 2007.

Med venlig hilsen
Allan B. Corfitsen

Formand, Greve Golfklub
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Turneringsudvalget har sammensat et omfattende og meget 
varieret turneringsprogram for 2007.
 Du kan allerede nu se hele turneringsplanen på klubbens 
hjemmeside og opslagstavlen i klubhuset.
 Programmet blev allerede præsenteret for og godkendt af 
Greve Golfcenter d. 24. november 2006.
2006 blev brugt til at få nogle erfaringer i planlægningen og af-
viklingen af turneringer på Greve Golfcenter og disse erfaringer 
har medført, at der vil være en række ændringer i forhold til 
2006 på den måde vi planlægger og afvikler turneringer i 2007:

Ændringer:
De vigtigste ændringer som vores medlemmer bør huske er, at 
tilmelding til turneringer kan foretages indtil Tirsdag kl. 18:00 
for turneringer i den efterfølgende weekend og at efter-tilmel-
dinger  ikke mere accepteres. Umiddelbart efter kl. 18:00 om 
tirsdagen vil de starttidspunkter som er reserverede, men som 
ikke skal benyttes, blive frigivet til Greve Golfcenter. Med disse 
regler tilgodeser vi bedst muligt en optimal udnyttelse af vores 
bane.
Tilmelding til de enkelte turneringer vil som hidtil kun kunne 
foretages i Golfbox, og det er også her deltagerne finder propo-
sitionerne for den enkelte turnering.
Husk derfor altid at se på propositionerne for den enkelte tur-
nering i god tid – det vil altid være propositionerne i Golfbox 
for den enkelte turnering, der vil være gældende.
Evt. hjælp til tilmelding til en turnering kan fås på Centrets 
sekretariat.
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Fra Turneringsudvalget

Aktiviteter:
Vi starter turneringssæsonen med en stor åbningsturnering 
lørdag d. 14. april med en gunstart kl. 09:00. Vi håber vejret er 
med os så banen er åben. Der vil blive opsat information om 
åbningsturneringen og alle efterfølgende turneringer på klub-
bens opslagstavle.
 Allerede mandag d. 16. april starter vi på noget helt nyt, 
nemlig en hulspilsturnering der kommer til at løbe over næ-
sten hele sæsonen: Når turneringen er sat op, aftaler spillerne 
selv (inden for et angivet tidsrum) hvornår de vil afvikle deres 
indbyrdes hulspilsmatch. Vi starter turneringen som en pulje-
turnering hvor alle spiller mod alle, og ender som en cup tur-
nering, hvor man ryger ud hvis man taber en kamp. Vinderen 
findes ved en finalematch d. 7. oktober. Du vil i god tid kunne 
læse meget mere om denne turnering på klubbens hjemmeside 
og opslagstavlen i klubhuset.
 Igen i år vil vi hver anden mandag (med få undtagelser) 
gennemføre 9-hulsturneringer fortrinsvis for de spillere der har 
et SPHC på 37-54, men alle kan naturligvis deltage.
9-hulsturneringerne starter mandag d. 23. april, og tilmeldin-
gen til disse turneringer fortages også i Golfbox.
 Søndag d. 13. maj afholder vi en forårsturnering hvor vi vil 
invitere vores venner fra Hedeland til at deltage som en tak for, 
at vi fik lov til at benytte Hedelands 9-huls bane i foråret 2006 
til uddannelse af rigtig mange af vores nybegyndere.
 Lørdag d. 2. juni må I allerede nu reservere i kalenderen. 
På denne dag skal vi endelig afgøre om det er vores damer el-
ler herrer der spiller bedst. Vi tror på at det vil blive en meget 
spændende og hyggelig dag.
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Lørdag 23. juni er der naturligvis Sct. Hans turnering med grill-
fest om aftenen, så her forventer vi at se mange medlemmer.
 Lørdag 7. juli inviterer vi til sponsorturnering, hvor vi håber 
at se alle vores sponsorer til en hyggelig dag på banen.
Søndag 5. august vil vi dele spillerne op i 2 hold som spiller 
mod hinanden (á la Ryder Cup). Hvem melder sig som holdle-
dere? Husk at se oplægget på klubbens hjemmeside og opslags-
tavlen i klubhuset!
 25. og 26. august er der klubmesterskaber i slagspil og 1. og 
2. september afsluttes klubmesterskaberne med hulspil.
I år vil vi afvikle klubmesterskaberne helt efter DGU’s oplæg 
med klubmestre i slagspil inden for alle aldersgrupper. De 8 
bedste spillere (uanset aldersgruppe) vil gå videre til klubme-
sterskabet i hulspil.
 22. september bliver der så mulighed for at revanchere sig 
hvis det ikke gik helt så godt til klubmesterskaberne. På denne 
dag afvikler vi vores efterårsturnering.
 I oktober har vi afslutning for Herre og Dameklubberne 13. 
oktober og den store afslutningsturnering 20. oktober.
 Hvis vejret tillader det, afholder vi en vinterturnering 18. 
november og en juleturnering 6. december.

Årets spillere
Turneringsudvalget vil indføre et pointsystem hvor man kan 
samle point ved deltagelse i klubbens 18-hulers turneringer 
samt ved at placere sig blandt de 10 bedste i hver turnering.
Ved afslutningsturneringen d. 20. oktober finder vi så årets 
spiller med flest point. Efter hver turnering vil vi også offentlig-
gøre hvem der ligger i førerfeltet med flest point. Husk at se på 

opslagstavlen hvilke turneringer der giver point.
Der vil være fine præmier til de spillere der opnår flest point. 

Arrangementer i forbindelse med turneringer
Turneringsudvalget vil i samarbejde med arrangements komi-
teen invitere til en række arrangementer i form af frokostbuffe-
ter og grillfester mm. i forbindelse med afviklingen af turnerin-
gerne. Invitationerne og tilmeldingen til disse arrangementer 
vil også ske i Golfbox under den enkelte turnering.
 Turneringsudvalget glæder sig til den kommende sæson og 
til at møde alle vores spillere til turneringerne.

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget
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Sponsorer

En bedre løsning....

Greve Golfdrift har med-
delt os, at fra 1.4.2007 
kan vores Golf BAG’s 
overnatte på  Østergår-
den.
 BAG-rummet bliver 
fyldt med nye BAG-skabe, 
og dem der ønsker et 
BAG-skab bedes henvende 
sig til sekrateriatet.

Klubhusudvalget.

Klubhusudvalget

Ordinær generalforsamling i

Greve Golfklub
Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.00

i Tune Menighedscenter

Forslag til dagsorden skal være
indgivet skriftligt,  til bestyrelsen

 senest den 15. februar 2007.

Dagsorden og regnskab bliver offentliggjort
 senest 14 dage før på klubbens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Åbningstider i sekretariatet
Der er i februar åbent

i sekretariatet
på følgende tidspunkter.

Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 9 til kl. 16

Lørdag og søndag
kl. 9 til kl. 12

Hold øje med klubbens hjemmeside,
hvor du altid vil kunne se de

aktuelle åbningstider.

I 2007 har vi planlagt en lang række aktiviteter med socialt 
samvær for øje.

Sæt X i kalenderen og glæd dig allerede nu til:
• Åbningsfest den 14. april
• Forårs-grillaften den 11. maj
• Sct. Hans arrangement den 23. juni
• Grillaften med natgolf den 3. august
• Afslutningsfest den 20. oktober 
• Gløgg og æbleskiver den 16. december

Ret til ændringer forbeholdes.

Hold øje med Golfbox og opslag i klubhuset med nærmere 
information om ovenstående arrangementer. Vi glæder os til at 
se jer!

Med mange hilsener
Fest- og Arrangementsudvalget

Fest- & Arrangementsudvalget



Godt nytår og tak for en spændende første sæson. Vi kan nu 
se frem til den kommende golfsæson og håbe at det milde vejr 
også betyder, at vi kan komme i gang med at arbejde på banen 
tidligere end sidste år. 
 Der er meget vådt på hele banen. Det bliver med andre 
ord ikke lige nu, at vi går i gang med de planlagte opgaver på 
banen. Det er meningen, at vi skal dræne forskellige områder 
på banen, så der ikke står blankt vand når det regner.
 Vi er også i gang omkring klubhusområdet med forskellige 
tiltag. Jeg kan blot nævne affaldsskur, toiletter imellem hul 9 
og 10 samt overdækket træningsareal. Desuden er der kommet 
nogle meget fine affaldsspande som skal have olie og derefter 
kommer ud ved teestederne til foråret. 
 Vi klipper greens efter behov. Så det er altså også nødven-
digt at klippe greens, når vi har en vinter som denne. Greens 
har det godt og jeg ser frem til, at det igen er tid til at spille golf 
på hele banen.
 Det er i denne tid at vi afspadserer, holder ferie og skal på 
kursus samt uddannelse. Jesper og Robert skal på sprøjtekursus 
i februar. Det er kurser som er obligatoriske, både for at man 
må arbejde med sprøjtemidler, men også som en del af green-
keeperuddannelsen.

 Jeg tager til England en uge i januar. Sammen med min 
erfagruppe drager jeg til Harrogate, hvor der hvert år er en uge 
med foredrag, seminar og produktudstilling. Jeg skal følge et 
seminar om bæredygtig drift af golfbaner med rødsvingel og 
almindelig hvene på greenområderne. Herefter skal vi på bane-
besøg og udveksle erfaringer med andre greenkeepere.
 Det er fortsat muligt at holde sit sving ved lige både på 
vinterbanen men også på drivingrange. På drivingrangen er det 
dog afhængigt af at vejret tillader at vi kan samle bolde.

Vi ses til foråret
Jan Ebdrup, CGK

Godt nytår

GreenkeeperNyt

Jan Ebdrup

Greve Golfklub - 7
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Orienteringsmøde
15. januar 2007 holdt Juniorudvalget orienteringsmøde for alle 
juniorer og deres forældre. Mødet blev holdt i Tune Menig-
hedscenter, hvor ca. 20 medlemmer var mødt op for, at give 
deres meninger om sæsonen 2006 tilkende og ikke mindst høre 
om klubbens planer for juniorerne i sæsonen 2007. 
 Generelt var der tilfredshed med klubbens og Juniorud-
valgets arbejde med juniorerne i opstartssæsonen 2006. Dog 
skal vi for nye medlemmer, sikre en hurtigere information om 
blandt andet træningsaktiviteter, så de nye medlemmer kom-
mer så tidligt til træning som muligt.
 Juniorudvalget præsenterede også deres oplæg til juniorakti-
viteter i 2007. 

Træning
Der er planlagt en ugentlig juniortræningstime for alle juniorer 
fra 1. april 2007 til ca. 1. oktober 2007. Træningen lægges på 
mandage, onsdage, lørdage og søndage.  
 Hvem der kommer til at træne på hvilke tidspunkter, vil vi 
lægge ud på klubbens hjemmeside, så snart vi har fået detal-
jerne på plads i Juniorudvalget. Vi har dog besluttet, at vi i år 
vil forsøge os med et pigehold. Dette skal ses som et forsøg på 
at styrke sammenholdet mellem pigerne i klubben, som måske 
kan resulterer i at flere piger tilmeldes klubben.

Turneringshold
Juniorudvalget har samtidig besluttet, at vi fra og med sæsonen 
2007 stiller op med et juniorhold i Junior Distrikts Tour, hvor 
vi skal spille 4 turneringer i 2007. Klubbens Pro Cathrine vil 

sammen med Juniorudvalget, udtage spillere til holdet.
 Holdet vil ligeledes blive samlet på et turneringstrænings-
hold, hvor der udover den egentlige golftræning, også vil være 
nogle turneringstekniske seancer.  
 Vi starter i Vestlollands Golfklub, Hedelands Golfklub, Hol-
bæk Golfklub og sidst i Kalundborg Golfklub.
 Endvidere skal vi spille Thomas Bjørn Cup i 2007. Her vil 
det ligeledes være Cathrine og Juniorudvalget, der udtager 
holdet.
 I 2007 vil der kun være en ganske lille trup at udtage spil-
lere fra, idet DGU har nogle regler for hvor højt handicap, 
der maksimalt må spilles med i disse turneringer. De fleste af 
turneringer, kræver at spillerne pr. 1. januar har et handicap på 
maksimalt 36.

Sommer Camp 2007
Med vores erfaringer fra 2006 og de meldinger vi fik på orien-
teringsmødet, holder vi igen i år en sommer camp, hvor vi skal 
hygge os, spille en masse golf, lære en masse og have det sjovt 
med vores klubkammerater.

Juniorgolf i Greve Golfklub

Sommer Camp 2006
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 Lige så snart vi har fundet en weekend, hvor vi kan holde 
sommer campen, vil dette blive meldt ud til alle juniorer via 
e-mail og på klubben hjemmeside.

Klubturneringer
Igen i sæsonen 2007, vil vi afholde en række juniorturneringer 
i klubben. Tanken med disse turneringer, er at få så mange af 
vores juniorer ud og spille som muligt. 
 Turneringerne bliver tilrettelagt således, at de spillere med 
lave handicap spiller i en række og spillere med højere han-
dicap og måske uden handicap, spiller i en anden række. På 
den måde kan vi styre at alle spillere er færdige på nogenlunde 
samme tid og derfor kan nyde samværet efter matchen med 
alle de øvrige spillere.
 Turneringsoversigt lægges ud på klubbens hjemmeside og 
kan også ses på golfbox.dk.

Klubmesterskaber 2007
I år håber vi at kunne afholde klubmesterskaber for såvel piger 
som drenge. Sidste år havde vi 4 deltagere i drengenes klubme-
sterskaber og desværre ingen piger. Disse tal ser vi gerne meget 
højere i år. 
 Datoerne for klubmesterskaber fremgår også af turnerings-
oversigten.

Puslingegolf
Juniorudvalget vil i løbet af de kommende måneder tage kon-
takt til alle puslingeforældrene for, at høre om vi kan få lidt for-
ældrehjælp til gennemførelsen af puslingeaktiviteterne i 2007.

Juniorudvalget
I gennem 2006 har vi i Juniorudvalget været 5 medlemmer, 
men nu er vi desværre kun 4 medlemmer tilbage. To af disse 
medlemmer sidder endvidere i bestyrelsen i klubben og i andre 
udvalg og har derfor en hel del klubarbejde at se til. Vi har 
derfor behov for flere kræfter til at hjælpe med at gennemføre 
de mange planlagte aktiviteter i 2007.
 Så hvis du kunne tænke dig at hjælpe til i juniorudvalget, så 
hører vi meget gerne fra dig, så vi kan fortælle dig lidt mere om 
hvad vi laver. Kontakt Henning Kløcker på e-mail kloecker@
mobilixnet.dk. 
 Juniorudvalget ser frem til endnu en spændende sæson med 
juniorgolf i Greve Golfklub.

Juniorudvalget, Henning Kløcker
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Banekontrollør korps:
Vi skal i den kommende sæson have oprettet et banekontrollør 
korps, og til det skal vi bruge hjælp fra nogle medlemmer, som 
har lidt tid til overs og syntes det kunne være sjovt at deltage i 
arbejdet på en golfbane.

Baneudvalget

Arbejdet vil bl.a. omfatte følgende opgaver:
• Kontrollere at spillere på banen opfylder betingelserne for  
 at benytte banen.
• Kontrollere at spillere på driving range samt putting-og   
 indspilsgreens opfylder betingelser for brug af disse.
• Kontrollere at greenfeespillere opfylder handicapkravet for  
 spil på banen, samt har betalt korrekt greenfee.
• Kontrollere at spillerne holder deres plads på banen, samt  
 påse at spillet ikke sinkes unødigt samt en generel vejled-  
 ning af spillerne på banen hvis det skønnes nødvendigt.
• Da vi jo har tidsbestilling på banen vil der til tider være   
 brug for starthjælp, dels som starter ved 1 tee samt i vejled- 
 ning ved indcheckning.
• Samt andre opgaver vi i fællesskab støder på i fremtiden.

Vi arbejder i øjeblikket på at finde ud af hvilke fordele/goder, vi 
kan tilbyde til gengæld for deltagelsen i vores banekontrollør 
korps.
 Arbejdet vil hovedsageligt komme til at ligge i weekends 
over sommerperioden.
 Vi skal nok sørge for den nødvendige uddannelse, enten 
hos DGU eller gennem inviteret underviser/instruktør.
 Går du med et ønske om at lede korpset, er vi også meget 
interesseret i at høre om dette.
 Vi håber at så mange som muligt vil meddele deres interesse 
til os på nedenstående e-mail, eller på formularen på klubbens 
hjemmeside, hvorefter vi vil indkalde til et informationsmøde.

Flemming Schou Nielsen
Baneudvalget, info@grevegolfklub.dk



Greve golfklub har som tidligere nævnt valgt at tilmelde 
mindst 1 hold til eliteturneringen i DGU dennes navn er Dan-
marksturneringen og den vil i alle på den ene eller anden måde 
komme til at blive berørt af.
 Greve golfklub er kommet i Pulje 04, som foruden Greve 
også har Ishøj, Brøndby I og Nexø med. Alle hold skal spille 
både én hjemme- og én udekamp.

Vores kampe ser ud som sådan:
28 april 2007 klokken 08:00:  Greve – Ishøj
29 april 2007 klokken 08:00:  Greve – Brøndby I
20 maj 2007 klokken 09:10:  Nexø – Greve
9 juni 2007 klokken 08:00:   Brøndby I – Greve
11 august 2007 klokken 08:00: Ishøj – Greve 
12 august 2007 klokken 08:00: Greve – Ishøj 

Kom og støt holdet, der er brug for det.

Fra eliteudvalgets side skal vi indtrængende bede klubbens 
medlemmer om at acceptere at banen er lukket hele morgenen 
inden hjemmekampene begynder, da det er den eneste måde 
greenkeeperen kan garantere at banen er tip-top & det skulle 
den gerne være når vi har gæster udefra.
 Da det som alt andet i klubben er første gang at vi har et 
hold i turnering, ved vi ikke hvordan vi ligger til, men vi har 
fra eliteudvalget side store forventningen til at holdet vil klare 
sig godt og komme i omspil om oprykning til 3 division.
 Holdet mangler Sponsorer, så skulle dit firma være interes-
seret i at støtte elitearbejdet i Greve Golfklub kunne her være 
en kærkommen lejlighed til at brande dit firmanavn på vores 

EliTE-information

spillertøj, husk på at vi skal spille udekampe i Ishøj, Brøndby & 
i Nexø.
Kontakt udvalget for yderligere informationer.  
 Skulle du gå med en lille elitespiller i maven mangler vi sta-
dig dygtige Golfspillere med et hcp. på max. 6. Skulle du ville 
have flere oplysninger omkring elite holdet er du velkommen 
til at kontakte: 
Jan Petersen på telefon 25 44 23 51 
Thomas Koed på telefon 40 21 31 40
 Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med resultater & be-
retninger fra vores kampe, samt nyheder omkring hvad der rør 
sig på og omkring eliteholdet.

Vi ses på banen  
Eliteudvalget.

Greve Golfklub - 11
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Herreklubben ’Greverne’ informerer ...

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset tirsdag den 14. 
november 2006. Der var stor tilfredshed med arrangementerne 
i året der var gået og alle synes, at herreklubben var kommet 
godt fra start. Vi nåede at blive 90 medlemmer af ’Greverne’ 
den første sæson og det er vi meget tilfredse med i bestyrelsen.
 Der blev valgt et nyt ansigt ind i bestyrelsen, Johnny Vil-
lumsen. Johnny startede som golfspiller i august og fik sit kort 
til banen i september på en herredag, hvor han brugte et med-
lem fra herreklubben som ’fadder’. Samtidig vil bestyrelsen sige 
tak til Viggo Raun for hans indsats i bestyrelsen som kasserer. 
Dette arbejde overtages nu af Johnny Villumsen.

Hvordan bliver du medlem af ’Greverne’?
Medlemskabet gælder for én sæson ad gangen. Du bliver med-
lem af ’Greverne’ ved at indbetale kontingentet for sæsonen 
2007, som generalforsamlingen har fastsat til kr. 400,-.
Indbetaling sker ved overførsel til Herreklubbens konto i Ros-
kilde Bank på konto nr. 6160-4017329
Husk at angive navn og medlems nr. ved indbetalingen.
 Kontingentet går primært til præmier i.f.m. vore matcher 
og arrangementer.
 Herreklubben ’Greverne’ optager kun senior medlemmer af 
Greve Golfklub.

Optakt til sæsonen 2007
Vinteren kan være lang og hård for en golfspiller. Tirsdag den 
6. februar kl.19.00 vil vi derfor afholde en hyggeaften i klubhu-
set med vin smagning, regel-undervisning, rafling og evt. in-
dendørs putning. Tilmelding skal ske senest fredag d. 2. februar 

til Klaus Hemp på mail: hemp@privat.dk.
Arrangementet koster blot 75,- kr., som betales på dagen.

Sponsorer
Vi kan ligeså godt sige det, som det er. Medlemmerne i Herre-
klubben er en meget attraktiv målgruppe for mange erhvervs-
drivende i lokal området. Hyggelige, konkurrence betonede og 
købestærke ”unge” mænd med et bredt netværk, som går klædt 
i mærkelige gevanter.
 Vi søger 5 sponsorer til vore månedsafslutninger i løbet af 
sæsonen 2007. Sponsoratet (ej stort) går ubeskåret til præmier 
og anden forplejning i.f.m. månedsafslutningen.
Sponsoren vil til gengæld få månedsafslutningen opkaldt efter 
sig og vi vil desuden afsætte en ikke ubetydelig plads til alle 
sponsorer på Herreklubbens hjemmeside.
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 Har du kendskab til evt. interesserede sponsorer, så hører vi 
meget gerne fra dig.

Aktiviteter i sæsonen 2007
Sidste sæson var meget kort. Det er derfor en stor fornøjelse, at 
kunne præsentere årets program, som strækker sig fra april til 
oktober og bl.a. byder på:
• 17 Herredage (tirsdage)
• 5 Månedsafslutninger (sidste tirsdag i hver måned maj   
 – september)
• 2 Ture til fremmed bane (Sorø 15. maj og Syd-Sverige   
 7.-8. sept.)
• 1 Duel med Grevinderne (18. sept.)

Månedsafslutningerne spilles traditionen tro efter andre match 
proportioner end stableford og slagspil.
I sæsonen har vi planer om, at prøve kræfter med ”Snore-
match”, ”Texas Scramble”, ”Norsk Stableford”, ”Casino Stable-
ford” og ”Hallington”.

TILMELD dig ’Greverne’ allerede i dag og HUSK at 
følge med på hjemmesiden...

Herreklubben ’Greverne’ informerer

Golfgrevinderne.dk
Som omtalt på generalforsamlingen, samt sidst på sæsonen 06, 
har golf grevinderne haft deres egen web side under udvikling. 
Primo Februar kan vi med glæde henvise til at nyheder frem-
over publiceres på vores hjemmeside. 
 Adressen bliver  www.golfgrevinderne.dk
 Bestyrelsen har besluttet at vi ønsker en enkel og let over-
skuelig hjemmeside som ikke hele tiden kræver opdateringer 
og ændringer. Dette er grunden til der ikke er diverse statistik-
ker mv. at finde. 
 Da siden er under løbende udvikling vil du løbende opleve 
ændringer. 
 Har du ideer, ris, ros eller andre forslag er du velkommen til 
at kontakte bestyrelsen med disse.

1. arrangement 2007
Bestyrelsen planlægger en informations aften her først på sæ-
sonen (formentlig 28/3). Læs mere om dette arrangement når 
vores hjemmeside er i luften primo februar.

Kontingent indbetaling 07
HUSK kontingent for medlemskab af Golf grevinderne skal 
senest være betalt d. 1. april 2007.
 Det er vigtigt at du skriver dit medlems nummer (Greve golf 
klub) samt dit navn på overførslen til Roskilde bank, reg. nr. 
6160 konto nr. 4018731.

Dameklubben 
’Golf Grevinderne’ informerer


