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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

ORIENTERINGSMØDE 

RIS OG ROS – 2019 
Dato:  6. februar 2019 

Til stede: Fra forretningsudvalg: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Michael Stoltenberg (MS)  

Bendt Nolsøe (BN) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

 

Torben Lindholm (TL) deltog som ordstyrer 

 

Ansatte: 

Sarah-Cathrine Wandsø (SCW) 

Søren Christensen (SC) 

Axel Krag (AK) 

 

Fra ejerkredsen deltog Peter Thomsen (PT) 

 

48 medlemmer deltog i mødet 
 

Torben Lindholm påtog sig hvervet som ordstyrer og overgav ordet til Formand Frede Kruse-Christiansen, 

der indledte med at byde velkommen. Mødet afholdes uden nogen egentlig dagsorden. En særlig velkomst 

til klubbens nye frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen samt til ny formand for klubbens eliteudvalg 

Bendt Nolsøe, der forventes at vælges til bestyrelsen ved generalforsamlingen den 6. marts og således 

erstatter Jesper Carstensen.  

 

Herefter overgav formanden ordet til udvalgsformændene, som hver især fortalte om arbejdet i 2018 samt 

planerne for 2019.  
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Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 

SLN orienterede om sit arbejde som frivilligkoordinator, som blandt andet indbefatter ansvaret for 

analyseværktøjet ”Golfspilleren i Centrum”. Golfspilleren i Centrum udsendes både til medlemmer og 

gæster. Analyseværktøjet måler på såvel bane, faciliteter, træner, klubliv, restaurant og meget andet. 

Resultater fra udsendelserne anvendes i klubbens arbejde.  

SLN har endvidere det overordnede ansvar for klubbens frivillige. Det gælder såvel de frivillige, som 

formelt set er en del af klubbens udvalg og de frivillige, som bidrager ved diverse ad hoc opgaver.  

SLN står for afviklingen af den årlige takketurnering for de frivillige, som afholdes i sensommeren. 

Ansvaret for børneattester ligger ligeledes hos SLN, dog ligger det formelle arbejde med indhentning af 

attesterne hos sekretariatet pga. GDPR. 

 

Villy Olesen spurgte til proceduren ved børneattester, herunder om man får besked, når der er indhentet 

børneattest.  

SLN: man får ikke svar om børneattesten.  

Frank Adrian spurgte til, hvor længe en børneattest gælder.  

FKC: formelt set er der ingen egentlig udløbsdato. DGU anbefaler, at klubberne indhenter hvert år. Greve 

Golfklub vil formentlig indhente hvert andet år. Desuden oplyste FKC, at klubbens adgang til kommunale 

midler afhænger af indhentning af børneattester. Klubben skal have styr på disse ting for at få adgang til 

kommunale puljemidler osv.  

 

Bane- og miljøudvalgsformand Ole Kahlen  
Bane- og Miljøudvalget har i 2018 bestået af Søren Christensen, Axel Kragh, Lars Hartig og Ole 

Kahlen.Året 2019 fik en brat start, da stormen den 2. januar væltede tårnet på hul 15 omkuld. Tårnet vil ikke 

blive reetableret i sin hidtidige form, men der søges en anden løsning som erstatning for tårnet. 

Starterhuset blev også ramt af samme storm, idet dørene blev revet af. De bliver genetableret. 

Tørke og varme i en lang periode blev årets udfordring for vores bane men det viste sig også at være et 

landsdækkende problem. Fairways blev fuldstændig svedet af, men banen kom sig efterfølgende og vi kan 

ikke se skader på fairways efter tørken.  

Greens var et problem i foråret. De var under kritik fra mange spillere. Der var tørre pletter, ujævn overflade 

og manglende græs. DGU har i den anledning taget jordbundsprøver den 11. maj fra greens (nr. 12 og 18) og 

efterfølgende i juni afleveret en banerapport. Analyserne viste en rigtig flot fremgang på nogle af 

nøgleparametrene. Surhedsgraden (pH) er sænket markant henover de sidste tre år og nærmer sig det helt 

rigtige niveau. Vi skal holde fokus på at bevare en sur pH gennem sur gødskning og topdressing. Hele 

rapporten er tilgængelig på www.grevegolf.dk under "Banen" og emnet ”Banepleje”. 

Græsleverandøren blev også tilkaldt i juni for at besigtige greens og give anbefalinger. Analysen viste, at 

græstypen (rødsvingel) var et godt valg for 10 år siden til en inland links bane, men desværre er græsset ikke 

vintertolerant. Græsset starter vækst meget sent i sæsonen og slutter tidligt. Anbefalingen var anvendelse af 

vintergreens fra november til april og skåne sommergreens i den periode. Ellers var kuren straks dyb 

prikning med 12 mm spyd og intensiv prikning bagefter med 8 mm spyd, samt efterfølgende såning, sand og 

vanding. Det var en hård kur midt i sæsonen. Vi valgte at så græs, tilføre sand, vande og håbe på vækst i 

sommervarmen. Græsfrø er ca. 2 - 4 uger om at etablere sig i overfladen. 

Greens og fairways er kommet sig helt efter sommeren. 

Vedligeholdelsesplanen for 2019 tager udgangspunkt i den nødvendige indsats for at opretholde standard, 

udbedre skader. Der er ikke planlagt større arbejder på banen i 2019. 

Greens på Par3-banen er en katastrofe. Der var ingen mulighed for vanding i sommer. De skal have den 

store tur med alle anbefalinger fra græsleverandøren. Desuden kan der forventes en udfordring med et 

vandbassin, som kommunen vil etablere på marken vest for hul 6 og Par3-banen. Det var planlagt til 

udførelse i 2018, men blev udsat til 2019. 

Afstandsmarkeringer, hvor fairway-mærker blev suppleret med opstander (gummipæl) på udvalgte fairways 

er nu et afsluttet forsøg. Der bliver i stedet opsat farvede afstandspæle i kanten mellem fairway og rough. Ny 

type af skraldespand er opsat ved tee 6 og 8. 

http://www.grevegolf.dk/
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OK orienterede om APP’en Golfsporet. Golfsporet er 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.  

Flere har brugt APP’en i 2018, men det er vigtigt at få et nuanceret billede fra så mange handicapgrupper 

som muligt og i den forbindelse opfordrede OK klubbens elitespillere til at benytte Golfsporet.  

Baneservice har i 2018 haft 5 frivillige på banen 22 gange i sæsonen fra 1. april til 30. september. Formålet 

er at få golfspillet afviklet på de reserverede starttider og indenfor idealtiden. Princippet er mere service og 

vejledning end kontrol. Baneservice har i 2018 ikke indberettet hændelser eller gratister på banen.  

Udvalget har i samarbejde med sekretariatet forsøgt at ”pakke” boldene i 4-bolde i prime time, således at der 

er færre 2- og 3-bolde. Desuden har der været holdt øje med ”no shows” og ved gentagne ”no shows” 

modtager det enkelte medlem en mail fra sekretariatet med anmodning om at huske at melde fra bestilte 

golftider, der ikke benyttes.  

Udvalget kan konstatere, at banen ikke er overbelastet.  

Det er hensigten at fortsætte med baneservice i 2019 og at fastholde mindst niveauet.  

Fokus i 2019 bliver fortsat modtagelse af greenfee-gæster, udnyttelse af Starterhuset til information og 

vejledning.  

 

Jesper Nielsen: opfordrede til at udvalget kommunikerer ud til medlemmerne, når der er problemer med 

banen f.eks. omkring greens i 2018. Via kommunikationen vil man formentlig kunne imødegå utilfredshed 

blandt medlemmerne.  

FKC oplyste, at greens og banen generelt har været drøftet på sekretariatsmøder i hele 2018-sæsonen.  

 

Sven Hansen spurgte til regulering for råger, som synes at være et tiltagende problem. 

OK oplyste, at der skal indhentes tilladelse hos Skov- og Naturstyrelsen. Udvalget undersøger problemet.  

 

Frank Adrian gjorde opmærksom på, at nedslagsmærker var et stort problem. 

Jesper Nielsen foreslog, at medlemmerne hver især opfordrede medspillere til at rette nedslagsmærker op.  

Jørgen Angermann foreslog, at man evt. benyttede systemet med ”hulansvarlige” som tidligere.  

 

Begynderudvalget Bruno Lundgård Hansen 

BLH indledte med at præsentere de medlemmer af udvalget, som var til stede: Henning Markussen, Sven 

Hansen, Lotte Stoltenberg. Herudover består udvalget af Henrik Mainz og Erik Westergaard. Desuden er der 

tilknyttet en lang række faddere og hjælpetrænere til begynderudvalget.  

Bruno ridsede forløbet for begyndere i Greve Golf op og oplyste, at klubben i 2018 havde haft ca. 75 

begyndere igennem forløbet. Cirka halvdelen er fastholdt i klubben. 

Kaninklubben (hcp. 54 til 36) har fungeret godt i 2018 og fortsætter i 2019 dog med andre kræfter bag roret, 

idet Ole Jensen indtil videre holder pause fra posten. 

 

Eliteudvalget Bendt Nolsøe  

BN takkede indledningsvis Jesper Carstensen for hans arbejde med klubbens eliteudvalg de seneste fem år. 

BN har nu overtaget roret efter Jesper Carstensen. Første opgave for BN var at samle dame- og herreeliten i 

ét samlet udvalg igen og det er nu lykkedes. BN præsenterede udvalget.  

Klubben har i 2019 tre herrehold og ét damehold. I øjeblikket er udvalgets største opgave at få klarhed over, 

hvilke spillere, der er til rådighed for holdene.  

Der er skrevet ud til 70 medlemmer (herrer) ˂hcp. 10. Der er svarfrist den 8. februar, hvorefter holdene kan 

sættes.  

Til dameholdet er der 10 damer til rådighed.  

Herudover består udvalgets arbejde i at planlægge træning samt forventningsafstemme med spillerne. Som 

udgangspunkt kræves det, at alle spillere kan spille de tre weekender, der er afsat til Danmarksturneringen 
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samt at de så vidt muligt deltager i træning og at de spiller nogle af de torsdagsmatcher, som eliteudvalget 

har praktiseret de seneste år. Desuden opfordres spillerne til at deltage i klubturneringerne og ad den vej 

være mere synlige i klubben.  

BN sluttede af med at opfordre alle medlemmer til at komme og se holdenes hjemmekampe. Det har stor 

betydning for spillerne, når der er opbakning. Spilleplanen kommer til at fremgå af hjemmesiden. 

 

Ungdomsudvalg Michael Stoltenberg 

MS måtte beklageligvis indlede med at konstatere, at det er gået tilbage for juniorgolfen, ikke blot i Greve 

men desværre også på landsplan. 

Der har i sæsonen ikke været så mange juniorspillere, der har haft interesse i at spille, som vi troede og 

forventede for et år siden. 

På et nyligt afholdt distriktsmøde for juniorledere blev mulighed for et samarbejde på tværs af klubberne 

drøftet. En mulighed for at stille hold på tværs af klubberne vil formentlig give flere juniorer mulighed for at 

spille turneringer.  

Sponsorudvalget har sørget for at juniorerne får noget ensartet tøj, så de får en samhørighedsfølelse. 

 

Frank Adrian spurgte til, hvor meget ”skolegolf” kaster af sig.  

MS: det er svært at sige, Det kommer meget an på, hvilket klassetrin, vi får ”fat” i og det er vi ikke selv 

herre over. 

 

Axel Krag: det skal være nemmere at komme ud at spille golf. Evt. fra et fremskudt teested på fairway. Vi 

taber juniorerne, når de skal stå og slå bolde ud i flere år på driving range.  

Sarah-Cathrine: om søndagen har herrer, juniorer og elitespillere stået sig sammen om en vinterturnering og 

det fungerer fint. SCW opfordrede alle til at spille med juniorerne, måske bringer de flere medlemmer med 

herud, hvis de finder et godt fodfæste.  

 

Marianne Schultz Flindt spurgte til en eventuelt mentorordning for juniorerne.  

SCW: det har været forsøgt med elitespillerne, men nogle har mulighed for at investere mere tid i det end 

andre, hvilket giver en skævhed. Det vil være bedre, hvis medlemmerne generelt vil være åbne for at spille 

med juniorerne.  

 

Søren Kramer: det har tidligere været afprøvet at spille juniorturneringer om fredagen, da det var den eneste 

dag, der kunne blokeres tider til juniorerne. Det viste sig imidlertid at være en dårlig dag, så hvis vi vil noget 

med juniorerne, må vi være mere indstillede på at investere i dem i klubben. 

 

Turneringsudvalgets Jeppe Dohn  

Jeppe Dohn præsenterede klubbens turneringsplan for 2019 ved en quiz. Turneringsplanen/klubkalender 

fremgår af hjemmesiden. Der blev særligt opfordret til at flere kvinder melder sig til klubmesterskaberne. 

 

PR- og Kommunikationsudvalget Inge Larsen 

IL fortalte kort om arbejdet i 2018. Den helt store opgave er Golfens Dag, som i 2019 afholdes den 28. april. 

Desuden arbejdes der med kommunikation på sociale medier, klubnyt og ikke mindst artikler i lokalpressen. 

Endelig gjorde IL opmærksom på, at referater fra bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder, 

samarbejdsudvalgsmøder samt fra infomøder og generalforsamling ligger tilgængelige på hjemmesiden. 

 

Regel- og handicapudvalget  

Roland Pedersen havde meldt afbud til mødet. FKC og Stig Person, som er medlem af udvalget oplyste om 

udvalgets arbejde i 2018.  

Den største opgave i 2018/2019 er de regelændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar. Fire personer har været 

på kursus i DGU og der har efterfølgende været afholdt fire regelopfriskningskurser i klubregi.  

Ændringer til lokalregler er under udarbejdelse og forventes vedtaget senest 6. marts.  

Pr. 1. januar 2020 træder et nyt handicapsystem i kraft.  
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Stig Person supplerede med at oplyse, at der efter handicapreguleringen ved årsskiftet 2017/2018 

rutinemæssigt var indkaldt 14 medlemmer, der var blevet væsentligt reguleret, til en samtale om 

handicapreguleringen. Der har efter den netop gennemførte regulering ikke været anledning til at indkalde til 

lignende samtaler.  

I 2019 deltager Roland Pedersen i regelkursus 2.  

Thomas Pedersen deltager i regelkursus 1. 

 

Marianne Schultz Flindt spurgte til, om man i 2019 ændrer kriterier for, hvornår turneringer er tællende. 

FKC: udover hvad der her er sagt, ved vi ikke om der ændres noget. 

 

Herefter tog Frede Kruse-Christiansen atter ordet og orienterede om skolegolf, som har været gennemført i 

nogle år. For den kommende sæson er der foreløbig 12 klasser tilmeldt skolegolf, som afholdes i klubben.  

Desuden kunne FKC oplyse, at klubben havde søgt og fået bevilget midler fra kommunale puljeordninger til 

indkøb af to buggies til klubbens dårligt gående medlemmer. I tilfælde hvor buggies ikke er i brug til disse 

formål, kan de lejes ud til andre spillere.   

Klubben har desuden fået bevilget midler til en mobil golfskole i form af en trailer, der skal kunne 

transporteres ud til skoler, virksomheder og lign. Der er nedsat et udvalg med henblik på at styre brugen af 

den mobile golfskole.  

 

Sluttelig orienterede formanden om, at SGS Selandia fritspilsamarbejdet fortsætter i 2019. Samarbejdet 

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

I 2019 arbejdes der desuden på at udvide samarbejdet mellem de deltagende klubber til blandt andet at 

omfatte en turnering for SGS-spillerne.  

 

Regionsgolfkoordinator Gitte Rolsted Christensen 

GRC indledte med kort at fortælle om Regionsgolf. Regionsgolf er en landsdækkende holdturnering, hvor 

fire hold i hver pulje spiller en ude/hjemmekamp. Der spille herefter kvartfinaler osv. I 2018 havde Greve 

syv hold tilmeldt, hvoraf to gik videre fra deres respektive puljer.  

For at vurdere interesse har der været mulighed for en forhåndstilmelding i Golfbox. Her har 68 

tilkendegivet, at de er interesserede i at spille regionsgolf heraf 15 kvinder.  

Der er brug for to damer samt en reserve på hvert af de 6 hold som Greve tilmelder. Desværre dækker de 15 

kvinder ikke bredt nok til at kunne bemande alle hold/rækker. GRC opfordrede derfor flere kvinder til at 

melde sig og understregede at turneringen har en stor grad af socialt islæt.  

I 2019 er der hold i Veteran A, Veteran B, Veteran C, Senior B, Senior C og en almindelig B-række.  

Desuden er der tilmeldt et senior A hold, som spiller under danmarksturneringen.  

Sidst på sommeren evaluerer vi, hvordan regionsgolf er forløbet og hvorvidt der er basis for at fortsætte med 

regionsgolf fremover.  

 

Frede Kruse-Christiansen orienterede kort om status på regnvandsbassinet, som skal anlægges på den 

vestlige side af banen ved hul 6. Der har i den senere tid været afholdt arkæologiske undersøgelser, som nu 

er tilendebragt. Arbejdes forventes påbegyndt i det tidlige forår. Der vil blive orienteret løbende om arbejdet.  

 

Kasserer Benny Flindt fremlagde og gennemgik det foreløbige regnskab for 2018 samt budget for 2019.  

Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på 34.000 kr. 

For anden gang kunne klubben starte 1. januar med et medlemstal på over 1000.  

Greenfeeindtægten i 2018 var større end budgetteret. Dette opvejer den manglende indtægt på kontingenter i 

forhold til budget.   

I budgettet for 2019 er der anlagt en relativ forsigtig linje. Økonomien er meget afhængig af vejret og det er 

vi som bekendt ikke herrer over. 

Regnskabet kan på anfordring rekvireres hos bestyrelsen efter generalforsamlingen den 6. marts.  

 

Herefter var der åben debat og mulighed for at komme med ris og ros.  
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 Tonny Jørgensen indledte med at rose klubben og den gode stemning, der hersker i klubben. 

TJ har et stort ønske om at asfaltere tilkørselsvejen. Prisen for at asfaltere er kr. 625 ex. Moms pr. 

medlem (fuldtid/hverdag) TJ foreslog at dette stilles som forslag til generalforsamlingen i en 

formaliseret form.  

Villy Olesen spurgte til om en eventuel entreprenør var villig til at indgå i arbejdet med lokalplanen. 

I modsat fald synes regnestykket overflødigt. 

Mogens: vejen kan godt anlægges ordentligt med grus, så det holder. Det vil være en billigere 

løsning.  

FKC og TJ ser på sagen inden 14. februar, hvor et evt. forslag til generalforsamlingen skal være på 

plads. 

 

 Villy Olesen opfordrede alle til at samle cigaretskod op. 

 

 Frank Adrian spurgte til, hvem der ejer laden.  

FKC oplyste, at det er jordejer, der ejer laden. PT har haft flere entreprenører til at se på 

mulighederne i laden.  

 

Kl. 19.30 takkede formanden de fremmødte for et godt og konstruktivt møde. FKC spurgte forsamlingen, 

om et lignende møde ønskes afholdt i 2020, hvilket der var stemning for.  

 

 

For referatet 

Inge Larsen / 07.02.2019 


