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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

ORIENTERINGSMØDE 

RIS OG ROS – 2018 
Dato:  6. februar 2018 

Til stede: Fra forretningsudvalg: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS)  

 

Torben Lindholm (TL) deltog som ordstyrer 

 

Ansatte: 

Sarah-Cathrine Wandsø (SCW) 

Søren Christensen (SC) 

Axel Krag (AK) 

 

50 medlemmer deltog i mødet 
 

Formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen. Mødet afholdes uden nogen egentlig 

dagsorden.  

 

Herefter orienterede FKC kort om status på vandbassinet jf. referat fra infomødet den 1. februar 2017. 

Projektet er indtil videre sat i bero, idet nogle lodsejere har gjort indsigelser. Vi har fået lovning på, at der 

ikke graves på banen i perioden 1. april til 31. oktober, så det ikke er til gene for spillet på banen.  

 

Med henvisning til referatet fra 2017, hvor der blev spurgt til flere 20 km skilte på indkørselsvejen samt 

mulig asfaltering af vejen, så kunne formanden oplyse, at der endnu ikke er sat skilte op. Der er indkommet 

tilladelse til at asfaltere et stykke af vejen, men økonomien har endnu ikke tilladt, at arbejdet kunne udføres.  
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Ny koordinator for regionsgolf er fra 2018 Gitte Rolsted Christensen, som erstatter Roland Pedersen på 

posten. Klubben har fortsat syv hold tilmeldt regionsgolf.  

 

Ligeledes kunne formanden oplyse, at der pr. 1. januar 2019 kommer en del ændringer til golfreglerne. I sin 

egenskab af formand for regel- og handicapudvalget vil Roland Pedersen være koordinator på 

implementeringen af de nye golfregler i Greve Golfklub i samarbejde med Inge Larsen på 

kommunikationsområdet. I løbet af efteråret 2018 vil medlemskredsen blive informeret om de nye 

golfregler.  

 

I maj 2018 træder en ny persondataforordning i kraft, hvilket vil have indflydelse på arbejdet i golfklubben. 

DGU indestår for, at klubberne bliver guidet i den nye persondataforordning og vi afventer udspil fra DGU, 

hvordan det skal håndteres i relation til golfbox m.m. 

 

Sluttelig orienterede formanden om, at SGS Selandia fritspilsamarbejdet fortsætter i 2018. Samarbejdet 

omfatter udover Greve også klubberne Falster, Harekær, Køge, Ishøj, Vallø og Sydsjælland.  

Herudover har Greve greenfeeaftaler med Ree, Roskilde, Vallø, Nivå og Skovbo. Disse fremgår af 

hjemmesiden.  

 

Herefter overgav formanden ordet til udvalgsformændene, som hver især fortalte om arbejdet i 2017 samt 

planerne for 2018.  

 

Frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg oplyste, at 2017 for hendes vedkommende havde været et lidt 

magert år, idet hun havde haft nogle planlagte sygdomsforløb. Lotte oplyste, at hun har valgt at trække sig 

fra posten som frivilligkoordinator, således at der efter generalforsamlingen den 14. marts formentlig vil 

være en ny person på posten som frivilligkoordinator.  

 

Bane- og miljøudvalgsformand Ole Kahlen fik ordet og indledte med at forklare, at den megen nedbør i 

2017 ikke alene var en udfordring for spillerne men også for selve banen og for greenkeeperne. Foråret 

begyndte fint med smalle fairways flere steder. Den høje rough og den nye klipning af fairways gav 

problemer for spillerne, og allerede ultimo juni valgte vi at lytte til medlemmerne og klippede atter fairways 

lidt bredere. 

På 2017-mødet blev der lovet dræning af bunkers. Dette er gennemført ved hul 5. Sæsonens massive 

regnmængder har vist, hvor der i øvrigt er drænproblemer. Højden på vandspejlet på søen ved hul 1 bliver 

vurderet. Måske skal det sænkes, hvis klimaet fortsætter med megen regn.  

Mht. bunkers, så viser analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum, at gæsterne er mere tilfredse med bunkers 

end medlemmerne. Bunkers er fortsat et indsatsområde. Der er indkøbt en ny bunkerrive, der kan rive mere i 

bund og dermed løsne sandet dybere samt efterlade en pæn overflade. 

Til gengæld viser Golfspilleren i Centrum, at medlemmerne er mere tilfredse med afstandsmarkeringerne 

end gæsterne. Vi anvender fortsat skildpadder i fairway. Der har været forsøg med malede markeringer. På 

udvalgte fairways vil vi i 2018 forsøgsvis sætte en ”gummipind” i skildpadderne. Den er ca. 25 cm høj og 

synlig på afstand. Græsklipperen kan køre live henover, således at greenkeeperen ikke skal ud og fjerne 

afstandsmarkeringen. 

 

På hul 15 fik vi i 2017 opsat et tårn. Dermed kan spillerne sikre sig, at der ikke er gæster på hjertestien og se, 

hvor bolden lander. Placering af tårnet var ikke nemt. Der skulle være praktisk og nem adgang og tårnet må 

ikke være i vejen for udslag fra hvid tee. Trappe og gelænder er forbedret og der er opsat skilt med ”adgang 

på eget ansvar”. Tårnets vedligehold er banen/klubbens ansvar.  

 

På hul 17 har vi fået opsat en redningskrans sponsoreret af Trygfonden. Det har vist sig at spillere – især 

juniorer – går ud på isen.  
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Broen på hul 4 har været i dårlig forfatning. Broen er taget ned og i stedet skal fremover anvendes en ny 

overgang med græs foran dametee. Denne kan også anvendes af buggies. Overgangen blev anlagt i sommer 

og er nu klar til brug. 

 

Det levende hegn ved puttebanen er blevet beskåret i løbet af vinteren. Dette skal give mere sol og luft til 

puttinggreen. 

 

Rimfrost på græsset kan ødelægge græsset og gøre det mere udsat for sygdomme. Derfor har der i starten af 

vintersæsonen, hvor græsset pga. de milde temperaturer fortsat var i vækst, været banelukninger om 

morgenen, indtil solen har fjernet rimfrosten.  

 

I april/maj går banearbejdet for alvor i gang med klipning af fairways og semirough. Greens prikkes i april 

og eftersås i maj. Herefter får de topdress hver 3. uge indtil september. Fairways forventes prikket i 

september. 

 

Der anvendes gødning og bekæmpelsesmidler op til miljøstyrelsens tilladte mængde på denne golfbane. 

Kløver bekæmpes kun i maj. 

 

En anden af udvalgets opgaver er baneservice. Denne service fortsætter i 2018 og der er fortsat brug for 

frivillige. Det er en frivilligpost med få timers indsats, hvis vi er tilstrækkelig mange. I 2018 ønsker vi også 

nogle frivillige til kontor/klubservice primært ved sæsonstart, hvor mange kommer og skal have fyldt 

boldnøgler, købe SGS-ordning osv. Det er en service for medlemmerne og en aflastning for sekretariatet. 

Det er tale om nogle timer lørdage og søndage og måske i påsken, hvis vejret er med os.  

 

Fremover bliver der ikke udleveret årsmærker til bagmærket.  

I 2017 blev der kørt baneservice 26 gange og der blevet taget én gratist.  

Vi har haft fokus på no shows i 2017. No show er en spiller med booket tid, som ikke møder op til start. Det 

er til gene for andre medlemmer, at spillere blokerer tider uden at bruge dem. Alle skal bekræfte deres 

starttid og no shows vil blive registreret og indberettet til sekretariatet. Statistikker fra Golfbox anvendes 

også til at informere DGU om brug af banen osv.  

 

DGU har et nyt værktøj for baneservice og greenkeepere. Det er en app, på hvilken golfspillerens bevægelse 

på banen bliver registreret. App’en skal downloades før start og efter runden bliver ens runde på banen 

overført til en server, hvortil Greve Golf har adgang. Det er en anonym service uden lagring af persondata, 

men alene information til et digitalt kort, hvor baneservice og greenkeeper kan se trafikmønster på golfbanen 

og notere hvor der skabes kø, hvilke bunkers der benyttes hyppigt, hvor man leder osv.  

 

App’en forventes klar til marts og vi skal helst have 50 spillere til at acceptere at gå en runde med app’en 

tændt. 

 

Starterhuset er kommet på plads og bliver fremover udgangspunktet for baneservice. Området omkring huset 

bliver færdigt meget snart. Spillere kan stå i læ før udslag, der skal ske til tiden. Hverken før eller senere. 

 

Slutteligt takkede Ole Kahlen de frivillige, som har bidraget til opstilling og færdiggørelse af starterhuset 

samt de frivillige i baneservice, som udvalget håber at se igen i 2018.  

 

Søren Kramer spurgte til en klokke på hul 6, som også er et delvist blindt hul. 

Stig Person oplyste, at der var ryddet op på kontoret på 1. sal og spurgte, om udvalget ville have en rum på 

kontoret. 

John Bork Jepsen oplyste i forbindelse med no show, at man i andre klubber får en mail 15 minutter før 

starttid og derefter en mail, såfremt man ikke er mødt op. Dette kunne være en idé til Greve Golfklub. 

 

Ole Kahlen tog forslagene ad notam.  
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På begynderudvalgets vegne meddelte Lotte Stoltenberg indledningsvis, at udvalgets formand Bruno 

Lundgård Hansen pga. arbejde var forhindret i at deltage i mødet, da datoen blev flyttet til den 6. februar. 

Udvalget havde i 2016 fokuseret på stationsbaseret træning. I 2017-sæsonen var fokus på etablering af den 

nye klub-i-klubben De vilde Kaniner og i 2018 vil udvalget fokusere på kompetenceudvikling.  

Ole Jensen talte om De vilde Kaniner (herefter DvK) DvK har 67 berettigede medlemmer og ved infomødet 

i foråret mødte 30 op. DvK spiller hver mandag eftermiddag med gunstart på forni. Hver mandag har over 

30 spillere spillet med DvK og ved sæsonafslutningen havde klubben 50 aktive medlemmer. Greve Golfklub 

har overordnet 120 berettigede spillere til DvK, og udvalget har fokus på at få fat på de medlemmer, som 

ikke kommer ind i klubben via begynderarbejdet. DvK har stor fokus på det sociale.  

På www.grevegolf.dk findes oplysninger om DvK.  

 

Gert Olsen spurgte, om man kunne deltage i DvK med hcp ˂37. Hertil oplyste Ole Jensen, at medlemmer 

med hcp ˂37, som var ægtefæller/samlevere til DvK, kan spille med under forudsætning af, at disse agerer 

mentorer for de nye golfspillere.  

 

Søren Kramer spurgte til, om DvK også omfatter juniorer. Hertil svarede OJ, at dette kræver børneattester på 

de voksne, hvilket udvalget p.t. ikke har planer om at indhente.  

 

Lars Hartig spurgte til kontingentet for DvK. OJ oplyste, at DvK ikke opkræver kontingent ud fra den 

betragtning, at medlemmer med hcp >37 automatisk er medlem, hvilket er uforeneligt med 

kontingentopkrævning.  

 

Afslutningsvis takkede Lotte Stoltenberg på udvalgets vegne alle faddere og begyndertrænere og oplyste, at 

udvalget holder et informationsmøde omkring sæsonstart.  

 

På eliteudvalgets vegne oplyste formand Jesper Carstensen, at udvalget formelt starter sæsonen med et 

informationsmøde den 24. februar. I 2017 lykkedes det Greve Golfklub at rykke op i 2. division og klubben 

er således den p.t. højst rangerende klub i området. Damerne var i 2017 også i oprykningsspil, men det 

lykkedes desværre ikke at opnå oprykning.   

I 2017 havde Greve fire herrehold, hvoraf ét hold fortrinsvis bestod af juniorspillere. JC oplyste, at klubben 

får fine tilbagemeldinger, når klubbens juniorspillere repræsenterer Greve ude i Golfdanmark.  

Et hold i 2. division betyder, at dette hold ved hver kamp skal spille 36 huller (foursome om formiddagen og 

singler om eftermiddagen) og for ikke at blokere banen yderligere, er det besluttet at reducere herreholdene 

til tre. Ét hold vil fortsat fortrinsvis bestå af juniorspillere, så vi på den måde signalerer overfor 

juniorgolfspillere, at det kan betale sig at gøre noget ud af sin sport i Greve Golfklub.  

 

For at tiltrække tilskuere til holdets hjemmekampe, vil klubben etablere livescore i klubhuset og forsøge at 

lave nogle gode tilbud fra restauranten.  

 

Sluttelig oplyste JC, at klubben den 28./29. juli er arrangør ved en DGU ranglisteturnering, hvortil der vil 

være behov for en række frivillige.  

 

Frank Adrian spurgte, hvorledes man af kampprogrammet på hjemmesiden kan se, hvilke kampe der spilles 

hjemme i Greve. Inge Larsen oplyste, at når Greve står først indikerer det, at det var en hjemmekamp. Disse 

kampe er desuden skrevet med rød skrift.  

 

Udvalgsformand Michael Stoltenberg informerede på juniorudvalgets vegne og forklarede, at udvalget har 

anmodet klubbens bestyrelse om fremover at måtte hedde ungdomsudvalget, hvilket vil blive foreslået på 

den kommende generalforsamling den 14. marts. Årsagen er, at udvalget dækker over en bred gruppe af 

golfspillere i Greve. Fra de små grevlinge og op til 21 år.  

 

 

 

http://www.grevegolf.dk/
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Udvalget benytter sig af mange af DGUs tilbud til ungdomsspillerene: 

Juniorholdturnering 

Junior distriktsturnering  

Junior kredsturnering 

 

Én af klubbens unge spillere vandt i 2017 E-rækken af juniorkredsturneringen og skal i 2018 spille 

stjernegolf i Himmerland.  

 

MS oplyste, at på opfordring fra DGU har udvalget særlig stor fokus på, at alle ungdomsspillere samt deres 

forældre spiller og opfører sig ordentligt. Udvalget stræber efter at lege dette ind i vores ungdomsspillere 

helt fra starten. 

 

Axel Krag opfordrede forsamlingen til at spille med juniorerne. Det er af stor betydning for udviklingen af 

vores ungdomsspillere, at de kommer ud og spille med voksne etablerede golfspillere. Vores 

ungdomsspillere er klubbens fremtid både økonomisk og spillemæssigt.  

 

Søren Kramer benyttede lejligheden til at opfordre juniorspillerne til at komme ud og spille med i de nævnte 

turneringer. Det er sjovt og berigende for spillerne. 

 

Turneringsudvalgets formand Jeppe Dohn præsenterede klubbens turneringsplan med en power point 

præsentation. Sæsonens buzzwords er klubtee, stableford, abacusturnering, årets stableforder og endelig 

selvindtastning af scorekort.  

 

Medlemmerne vil i 2018 kunne deltage i åbningsmatch, generationsmatch, pinseturnering (gunstart kl. 6), 

Golfhæftet Trophy, Pink Cup, Linksuge, Greve Open, klubmesterskaber, efterårsturnering, Greve 

Europatour (hvor banen skal være over 6800 m), afslutningsturnering og greemkeepernes hævn.  

 

Jeppe Dohn brugte en lille tegnet gris i sin præsentation af turneringerne og benyttede lejligheden til at 

forklare, at grise er renlige og sociale dyr, hvilket udvalget og klubben også håber vil være kendetegnende 

for vores turneringer.  

 

Marianne Schultz Flindt spurgte, om den planlagte generationsmatch lagde op til at man kunne invitere 

spillere med fra andre klubber, hvilket JD bekræftede.  

 

Karin Hemmingsen spurgte, om der forsat ville blive arrangere ”parmatchturneringer” på søndag 

eftermiddage, hvilket JD ligeledes bekræftede.  

 

Regel- og handicapudvalgets formand Roland Pedersen oplyste kort om den netop afsluttede årsregulering. 

Udvalget vil forsøgsvis tage nogle stikprøver blandt medlemmerne og indkalde enkelte medlemmer til en 

samtale. Desuden er der enkelte medlemmer, hvis scorearkiv iflg. udvalget viser uregelmæssigheder, som vil 

blive indkaldt til en samtale.  

 

Én af de fremmødte oplyste, at der på hjemmesiden står, at handicapregulering kun kan finde sted, ”når 

sommergreens er åbne, teestederne taget i brug og der spilles uden lejeforbedring”. Udvalget ser på dette og 

får det rettet. 

 

Efter en kort pause fortsatte mødet, idet FKC introducerede den nye turnering Short Game Challenge, som 

DGU lancerede ultimo 2017. Turnering har eksisteret for juniorspillere i adskillige år og omfatter nu alle 

golfspillere. Greve Golfklub har besluttet at deltage i denne landsdækkende turnering fra 1. maj 2018.  

Axel Krag præsenterede det nye tiltag, som dels er et godt alternativ til dem, der synes golf er meget 

tidskrævende og dels kan være et godt udgangspunkt for at træne sit korte spil.  
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Der vil blive etableret et træningsområde på klubbens indspilsområde, hvor der også lægges måtter til 

slagene for at beskytte området mest muligt. Banens optegninger m.m. bliver løbende vedligeholdt. Der vil 

være scorekort til rådighed, så man løbende kan notere sin udvikling. Rikke Overgaard vil notere spillernes 

score.  

Short Game tilbuddet består af to moduler: short game challenge og short game practice.  

Der er fire rækker: dame, herre, pige, dreng, som hver er opdelt i tre handicapgrupper. 

Practicedelen varer ca. 45 minutter. Den klub, hvis spillere i sæsonen opnår den højeste samlede score i 

practice vinder 10.000 kr. til klubben. Så jo flere der spiller og jo oftere, jo større mulighed har klubben for 

at vinde denne præmie.   

Short game består af følgende træningsdele: uret rundt, kort putt, langt putt, kort chip, langt chip, lob, pitch 

og bunker.  

Short game challenge (turnering) afholdes på én dag, så alle har ens forudsætninger. Vinderne i de enkelte 

rækker kvalificerer sig til finalen i Odense Eventyr, hvor den danske mester findes.  

 

AK opfordrede alle klubber i klubben til at støtte op om det nye tiltag.  

 

Tonny Jørgensen bad kort om at få ordet og orienterede om sponsorudvalget. Udvalget har brug for 

yderligere kræfter, der kan rejse midler til klubben.  

 

Kasserer Benny Flindt fremlagde og gennemgik det foreløbige regnskab for 2017 samt budget for 2018.  

Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på 102.471 kr. 

For første gang i mange år kunne klubben starte 1. januar med et medlemstal på over 1000.  

Trods den våde sommer har greenfeeindtægten i 2017 været tilfredsstillende.  

Regnskabet kan på anfordring rekvireres hos bestyrelsen.  

 

Herefter var der åben debat og mulighed for at komme med ris og ros.  

 Jørgen Angermann oplyste, at der afholdes generalforsamling i herreklubben tirsdag, den 20. februar 

2018 kl. 19. Desuden spurgte JA om bestyrelsen har overvejet f.eks. et halvårligt møde med 

klubberne-i-klubben. Endelig hæftede JA sig ved referatet af bestyrelsesmødet 24. november 2017, 

hvor bestyrelsen har drøftet ”handicaprytteri” (ref. JA) JA spurgte til bestyrelsen generelle holdning i 

denne forbindelse.  

FKC svarede, at det på bestyrelsesmødet den 28. januar netop var besluttet at invitere klubberne-i-

klubben til et årligt temamøde.  

Mht. uregelmæssigheder i handicap, så henviste FKC regel- og handicapudvalgets beretning tidligere 

på aftenen og oplyste at ankemuligheden for et medlem alene er DGUs regel- og handicapudvalg. 

 

 Erik Rømer havde tre ting på hjerte:  

Vand især ved passager mellem hullerne og efterlyste en plan for at afhjælpe dette problem. 

Trin/trappe ned fra teestedet på 10. herretee. 

Scorekort: mangler greenmarkeringer. Til dette kunne Sarah-Cathrine oplyse, at den del af 

scorekortet, der tidligere havde haft greenmarkeringer/pindplaceringer er ikke til rådighed, idet 

denne del benyttes som kvittering for greenfeespillere.  

Søren Christensen svarede på problemet med vand, at greenkeeperne gerne ville have prikket ultimo 

2017, men netop pga. den voldsomme nedbørsmængde var dette ikke muligt, idet maskiner ville gøre 

mere skade end gavn. SC er opmærksom på problemet.  

 

Søren Kramer roste banen trods den megen nedbør og glædede sig over, at vi trods alt har en bane, vi kan 

spille på. Mange baner har måtte lukke deres baner i lange perioder i 2017. 

 

Kl. 19.05 takkede formanden de fremmødte for et godt og konstruktivt møde.   

 

For referatet 

Inge Larsen / 11.02.2018 


