
 

 
Greve Golfklub 
Bestyrelsen 

 

Greve 28. februar 2018 

 

 

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub 

 

ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 kl. 19.00 

i 

K L U B H U S E T 

Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde 

 

Generalforsamlingen, der er åben for klubbens aktive og passive medlemmer, 

repræsentanter og personale fra Greve Golfbane samt pressen, afholdes med følgende: 

 

D A G S O R D E N 
 

 

1: Generalforsamlingens åbning. 

 

2: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Torben Lindholm. 

 

3: Beretning om klubbens virksomhed i 2017 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  

 

5: Indkomne forslag. 

    Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – bilag 2. 

   

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Specificeret budget forelægges. 

    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2018”  – bilag 3. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

     A: 3 Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

          Nuværende Inge Larsen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Roland Petersen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Lotte Stoltenberg ønsker ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslår     

          Søren Leander Nielsen nyvalgt. 

           



      

           

      

8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 

    A: Revisor for en toårig periode: 

         Nuværende Søren Kramer, der indstilles til genvalg.     

          

     

    B: Revisorsuppleant for en etårig periode: 

         Nuværende Aase Aarskov Hansen, der indstilles til genvalg. 

       

9: Eventuelt. 

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 

Formand 

 

 

Opmærksomheden henledes på: 

 

Vedtægterne § 4 stk. 3: ” Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge 

dansk lovgivning er personligt myndige, med hver en stemme.” 

 

Vedtægterne § 4 stk. 4: ” Hvert medlem har 1 stemme og kan der udover afgive stemme 

ved fuldmagt fra et fraværende medlem.” 

 

Vedtægterne § 4 stk. 5: ” Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af 

vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer (inkl. fuldmagter) stemmer derfor. 

 

 

 

 

Bilag 1 
 

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 

foreningsåret 2017. 

 
Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 

generalforsamling, som i år afvikles onsdag den 14. marts, består i disse digitale tider af 

meget mere end nedenstående indlæg fra undertegnede, udvalgenes formænd m. fl., 

samt orienteringsmæssigt også i sammenhæng med beretningerne fra Dame- og 

Seniorklubben.  Herreklubben har i skrivende stund ikke fremsendt deres beretning.  

 

 

Klubbens bestyrelse har valgt at arbejde med en fuldstændig åben information om hele 

virksomheden og arbejdet – ikke alene overfor alle klubbens medlemmer, men også 

overfor alle andre der går ind på klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk eller 

www.grevegolf.dk  

http://www.grevegolfklub.dk/
http://www.grevegolf.dk/


Der kan selvfølgelig i bestyrelsesarbejdet være områder af mere fortrolig karakter, som 

enten ikke kan, eller som ikke ønskes offentliggjort før et bestemt tidspunkt, eller i det 

hele taget. 

I forbindelse med denne beretning har jeg gennemgået klubbens offentliggjorte 

information – en information der forbliver liggende på hjemmesiden og med tiden også 

danner grundlag for historieskrivning. 

 

Vi må alle vænne os til de nye digitale tider, hvorfor jeg må anbefale alle, der ønsker 

den totale information som grundlag for deltagelsen i generalforsamlingen at søge 

information på www.grevegolfklub.dk , hvor der findes: 

 

1: Under Klubben –Forretningsudvalg, Bestyrelse, Generalforsamling og 

Informationsmøde: 

34 siders Forretningsudvalgsreferater, 8 møder i 2017 – til dato 

29 siders Bestyrelsesreferater, 6 møder i 2017 – til dato. 

4 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2017. 

5 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2017. 

6 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2018. 

 

2: Under Nyheder: 

En lang række konkrete nyheder. 

18 udgivelser af Klubnyt Greve 2017 – sendt til hver enkelt medlem. 

 

3: Under klubben – udvalg og Samarbejds- og Driftsudvalg. 

Adskillige siders beskrivelser og udvalgsreferater fra de mange udvalgsområder og 

aktiviteter. 

 

4: Og så er vi også fortsat at finde på Facebook. 

 

5: Endelig står vi altid til rådighed for pressen.  

Vi har et godt forhold til lokalpressen, der er gode til at omtale klubbens aktiviteter. 

Formanden for Klubbens PR og Informationsudvalg, Inge Larsen har til de 

omkringliggende lokalaviser og gratisaviser året igennem leveret et utal af flotte 

interessante artikler og billeder. 

 

6: Med disse informationer samt de mange siders beretninger fra klubbens udvalg er 
foreningsåret og sæsonen 2017 velbeskrevet. Jeg vil nedenfor derfor indskrænke mig 
til en kort omtale af enkelte udvalgte områder og vigtigere tiltag i sæsonen 2017. 
 
I lighed med 112 andre danske golfklubber, arbejder vi i Greve Golfklub med 
analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum. Værktøjet sender et spørgeskema ud til 
klubbens medlemmer tre gange årligt, fordelt på den måde, at en tredjedel af 
medlemsskaren får spørgeskemaet i maj måned, en tredjedel får i juli og endelig får 
den sidste tredjedel spørgeskemaet i september måned. Medlemmernes svar er 
selvsagt af stor vigtighed for vores daglige arbejde i bestyrelsen og udvalgene og i 
Greve glæder vi os over en pæn svarprocent på ca. 35%. Vi følger udviklingen på vigtige 
indsatsområder og vi er særligt stolte over, at Greve Golfklub faktisk er nr. 11 ud af 112 
danske golfklubber i klubliv. Vi har et helt enestående klubliv i Greve og det skal vi gøre 
alt for at holde fast i uanset hvor store vi bliver.  
 
I 2017 tog 110 nye golfspillere imod vores tilbud om gratis prøvemedlemskab. Heraf 
blev mange rekrutteret på Golfens Dag i foråret. Det er vigtigt, at vi sørger for at vores 
nye golfspillere føler sig velkomne i Greve Golfklub og får skabt sig et netværk. 

http://www.grevegolfklub.dk/


Golfsporten ser hvert år, at nye golfspillere falder fra igen, fordi de ikke finder et 
netværk i deres klub. Det skal vi undgå.  
 
Derfor tog vi i 2017 initiativ til at lave en ”klub-i-klubben” for de nyere golfspillere. ”De 
vilde kaniner”, som klubben hedder, arrangerer turneringer og socialt samvær for 
nygolferne, så de kan finde et netværk i klubben og udbygge det som ringe i vandet. 
Hver mandag har over 30 spillere spillet med De vilde Kaniner og ved 
sæsonafslutningen havde den nystartede klub-i-klubben allerede 50 aktive 
medlemmer.  
 
Det har også været et begivenhedsrigt år på banen, der i 2017 takket være 
sponsormidler fik opfyldt et stort ønske om et starterhus på hul 1 og også et tårn på 
banens yderste hul 15. Fra tårnet kan spillerne sikre sig, at der ikke går vandrere på 
den flittigt brugte offentlige hjertesti, der løber langs fairway. 
Som nævnt i sidste års beretning, så arbejder Greve Kommune og KLAR forsyning med 
at løse problemerne med afløbssystemet. Det eksisterede afløbssystem kan ikke tage 
fra i området fra Roskilde til Køge Bugt. Derfor forsøger man at bremse vandet 
etapevis, indtil systemet længere ude kan tage fra. Planen er, at der etableres et 
vandbassin vest for og langs med par-3-banen. Her skal et hydraulisk lukkesystem lukke 
op og i, afhængig af hvornår systemet længere ude mod Køge Bugt kan tage fra. 
Arbejdet er mod forventning endnu ikke igangsat og 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.  
 
På det sportslige plan kunne klubbens førstehold for første gang spille sig i 
Danmarksturneringens 2. division og Greve Golfklub er dermed den p.t. højst 
rangerende klub i området.  
 
Man behøver dog langt fra være så dygtig som klubbens førsteholdsspillere for at få 
glæde og gavn af golfsporten. I sommeren 2017 blev vi kontaktet af Greve Kommune 
med henblik på et  samarbejde i projektet ”sport for kids”. Vi var ikke sene til at takke 
ja, da vi hørte om projektet, for dels ligger det i klubbens DNA at vi gerne vil slå dørene 
op for omverden og vise at golf er meget andet og mere end mænd i ternede bukser og 
six-pence.  
Med projektet fik 12 børn med særlige behov et kort introduktionsforløb til golfsporten 
gennem leg og bevægelse på golfbanen.  
 
Projektet gik godt i spænd med Dansk Golfunions motto golf gavner, som blandt andet 
har fokus på de sundhedsmæssige aspekter i golfsporten og DGU omtalte også 
projektet i Greve Golfklub både i deres klubnyt og på deres hjemmeside.  
 
Selvom 2017 indskrev sig i historien som den 10. vådeste sommer i næsten 150 år, så 
viste vejrguderne sig nogenlunde nådige over arrangørerne af den 4. linksuge i Greve 
Golf. Kun den sidste dag måtte turneringen afblæses efter 13 huller pga. torden og 
regn, men vi kunne gøre status over en succesfuld linksuge, hvor 600 golfspillere fra 
nær og fjern nød golfspillet og fik lov at opleve en lille flig af klublivet i Greve. Men også 
til daglig gæster mange golfspillere Greve, ikke mindst i kraft af SGS samarbejdet, som 
vi deltog i for andet år i træk i 2017. SGS samarbejdet fortsætter også i 2018 og det er 
vores opfattelse, at medlemmerne anser dette gode for merværdi i medlemskabet i 
Greve Golfklub og så glæder vi os selvfølgelig også over, at spillere fra de andre klubber 
har vist stor interesse for at besøge Greve Golf i den forløbne sæson.  



 
Afslutning.  
Bestyrelsen takker for godt samarbejde med alle udvalg og klubber-i-klubben. Tak for 
de mange timer som alle vores frivillige ledere og hjælpere,  har lagt i klubben året 
igennem. Vi håber, at klubbens frivillige ildsjæle også fremover vil have energien og 
lysten hertil, for uden frivillige kan en klub af vores størrelse og art ikke fungere. 
Ligeledes tak til de ansatte, der hver dag yder en stor indsats på alle arbejdsområder – 
udendørs såvel som indendørs.  
Endelig skal der også lyde en tak for et godt og konstruktivt samarbejde til alle eksterne 
samarbejdspartnere i Greve Kommune, idrætsforeninger, kommunens skoler, Dansk 
Golf Union og Danmarks Idræts Forbund.  
Tak også for det positive og konstruktive samarbejde med baneejere og endelig tak til 
mine bestyrelseskolleger for gode og konstruktive møder i årets løb.  
Tak til alle der i 2017 har bidraget til at Greve Golfklub er i fortsat vækst og for første 
gang kunne starte 2018 med en flot medlemstal på over 1000 medlemmer.  
 
Februar 2018 
Inge Larsen, næstformand  / Frede Kruse-Christiansen, formand    
 

 

 

Frivilligkoordinatorens Årsberetning 2017 
2017 set med frivilligkoordinatorens øjne. 

 

I September 2017 blev der traditionen tro igen afholdt Dana Cup hvor 85 frivillige blev 

inviteret til at deltage. Da Dana pga. organisationsændringer ikke kan være sponsor for 

frivillig turneringen i 2018, pågår der pt. forhandlinger/overvejelser om hvordan de 

frivillige skal honoreres  i 2018. Der blev indhentet i alt 0 børneattester, 2 har været på 

kursus og 0 er der søgt kursustilskud til. 

GIC (Golfspilleren i Centrum) er blevet analyseret og nye frivillige føjet til vores 

efterhånden voksende frivillige stab. På trods af en ny indført ”gulerod” i form af 

lodtrækning af golfbolde ved besvarelse af de udsendte spørgeskemaer, blev 

besvarelsesprocenten desværre ikke væsentlig højere som håbet, snarere tvært imod. Det 

er tid til at evaluere effekten/udbyttet af GIC hvilket er sat i gang i 2018 i samarbejde 

med DGU. 

2017 har for frivilligkoordinatorens rolle på mange måder været et magert år hvis man 

snakker produktivitet. 

Fra årets start havde jeg meldt ud at mit engagement ville være på et minimum pga. 

diverse planlagte sygdomsforløb.  

Ikke alene viste det sig at holde helt stik, men det resulterede også i, at jeg fik tid til at 

genoverveje min rolle som frivillig koordinator i Greve golfklub og jeg har besluttet at 

stoppe som frivilligkoordinator generalforsamling i 2018. 

I min årsberetning fra sidste år pegede jeg på flere indsatsområder som i lighed med 

DGU’s udmeldinger ville være tilrådelige at kigge på inden for arbejdet med frivillig. 

Da jeg af ovennævnte grunde ikke er kommet i mål med nogle af de mål jeg havde sat 

for mig selv og klubben på dette område vil jeg ridse op hvad jeg selv nævnte som 

mulige indsatsområder og hermed give stafetten videre til en ny frivilligkoordinator som 

måske kan bruge dette som inspiration: 

”I 2017 vil jeg således lægge op til at mit fokus skal være at udvikle en ny og bedre 

registrering af de frivillige, udarbejdelser af jobbeskrivelser til alle de eksisterende 

funktioner der bestrides af frivillige i de forskellige udvalg/klubber i klubben i dag, 

udarbejde en plan for rekruttering til specifikke opgaver, udarbejde en plan for større 



synlighed på det frivillige arbejde og sidst men ikke mindst stille forslag på FU og til 

bestyrelsen om udarbejdelse af en evalueringsstrategi, med hovedvægten lagt på at få 

feedback fra de frivillige omkring de indsatser vi beder om hjælp til.” 

Jeg har valgt at trække mig fra frivilligkoordinatorrollen af private årsager, men på 

ingen måde fra at yde mit som frivillig i Greve golfkub. Jeg er derfor stadigvæk at finde 

som næstformand i Dameklubben-Linksgrevinderne, som turneringsansvarlig i 

begynderudvalget samt som aktiv i Baneservice korpset. 

Jeg takker for tilliden til hvervet som frivilligkoordinator for denne gang. 

 

Lotte Stoltenberg 

Frivilligkoordinator 

 

Økonomisk beretning 
 

Regnskabet 

 

Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på 102.471,16 kr. svarende til 2% af den 

samlede omsætning. 

Af større afvigelse fra budgettet kan nævnes: 

- at kontingentindtægterne er blevet 185.000 kr. større end forventet. 

- at greenfee indtægterne på grund af færre lukkedage er blevet 68.000 kr. større 

end forventet 

- at de kommunale tilskud ud over § 79 og medlemstilskud indeholder                                         

- tilskud til et udsigtstårn på hul 15 på 16.000 kr.                                                                                                      

- tilskud til en øvelsesudstyr for Grevlinge på 6.000 kr.   

            Tilskuddene modsvares af tilsvarende beløb under udgifter. 

Udvalgs budgetterne er ikke anvendt fuldt ud på grund at forventede initiativer ikke har 

kunnet gennemføres.    

Betalingen til Greve Golfbane er på grund af de forøgede indtægter 160.000 kr. større 

end forventet. 

Golfklubbens overskud er henlagt til egenkapitalen 

Restancer: 

Med udgangen af 2017 udgør den samlede restance ca. 14.000 kr. heraf er 3.000 kr. 

sendt il fogedretten og 9000kr. til inkasso. Tendensen er et fortsat fald i restancer med 

udgangen af  januar 2018 mangler 60 medlemmer at betale kontingent for 2018, det er 

ca.15% mindre en på samme tid i 2017.   

 

7.februar 2018 

Benny Flindt, kasserer   

 

PR og Informationsudvalg beretning 2017 
 

PR- og Informationsudvalget arbejder for at optimere kommunikationen i Greve 

Golfklub, såvel internt blandt klubbens medlemmer som eksternt til diverse lokale 

medier. I sæsonen 2017 har arbejdet været koncentreret om 

 

• Afvikling af det landsdækkende arrangement Golfens Dag i Greve Golfklub 

• Intern information til klubbens medlemmer primært via www.grevegolf.dk og 

klubbens nyhedsbrev KlubNyt og sekundært via sociale medier bl.a. klubbens 

side på facebook.  

• Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 

 

http://www.grevegolf.dk/


Golfens Dag blev afviklet søndag, den 30. april.  

Forudsætningen for en vellykket Golfens Dag er dels at der kommer mange besøgende 

men i høj grad også, at der er frivillige, der kan repræsentere Greve Golfklub på bedste 

vis. 

I rekruttering af besøgende forsøger vi at motivere klubbens egne medlemmer til at 

sprede det glade budskab om golfsportens fortræffeligheder. 

Desuden benyttes "klubnyt", hjemmesiden, og i høj grad de sociale medier som 

facebook og instagram, og endelig havde vi også annoncer og artikler i nogle 

lokalaviser.  

Områdets skoler modtog også invitation til golfens dag ligesom medlemmerne af den 

lokale afdeling af Hjerteforeningen og alle Greves byrødder. 

På dagen sørgede en stor gruppe af frivillige fra klubben for undervisning på 

puttinggreen, indspilsområde og driving range. Repræsentanter fra de forskellige 

"klubber i klubben" fortalte om klubbens gode sociale liv.  

 

Den interne kommunikation, som skal sikre, at klubbens medlemmer løbende er 

orienteret omkring alle relevante forhold i klubben, foregår primært gennem KlubNyt, 

som udkom 18 gange i løbet af 2017. Den eksterne kommunikation tjener til at profilere 

og synliggøre klubben samt vores aktiviteter i lokalområdet, overfor lokalpolitikere, 

eventuelle sponsorer og så er det naturligvis også et redskab til at forsøge at tiltrække 

medlemmer til Greve Golfklub. 

 

I 2017 havde vi artikler i de lokale dagblade om klubbens første æresmedlem, om 

sæsonstart, om klubaften med Brian Oswald, ”støt kuglerne”-turnering, Linksuge, 

oprykning til 2. division, sport for kids og meget mere.  

 

Vi har i en del år benyttet os at siden VisitGreve.dk som er en form for 

præsentationsside for Greve og omegn med forslag til forskellige aktiviteter. Her kan der 

reklameres for arrangementer af almen interesse, hvilket vi gjorde bla. i forbindelse med 

Golfens Dag og vi kunne for nylig konstatere, at Greve Golfklub var den eneste 

sportsgren, der var beskrevet og repræsenteret i en ny turistbrochure om Greve.  

 

Inge Larsen 

Formand for PR- og Informationsudvalget  

Greve Golfklub 

15.02.2018 

 

 

 

Regel- og Handicapudvalgets Beretning 2017 
 

Udvalget har i 2017 blandt andet arbejdet med   

• Behandling af alle sager og forespørgsler i overensstemmelse med golfreglerne, 

golfetikette og klubbens ordensregler generelt. 

• Bistand for så vidt angår regelkyndige ved turneringer.  

 

   

Der har ikke været nævneværdige sager til behandling i udvalget. Stort set er alle 

regelsæt blevet efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på banen. 

 

 

Årsrevisionen, som blev foretaget pr. 1. januar 2018, medførte for flere medlemmers 

vedkommende en ændring af handicapstatus og flere medlemmer har pga. for få 



indleverede scorekort i 2017 mistet deres EGA Handicap og fået Handicap-status. Det 

betyder, at man ikke kan deltage i de turneringer, der kræver EGA Handicap, og at ens 

handicapstatus er i 2018 låst, indtil man har indleveret tre tællende runder.     

Årsreguleringen viste følgende for medlemmerne af Greve Golfklub:  

 

Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 317 
 

 Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner 
24 

 

 Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen 
60 

 

 Medlemmer reguleret -3 
1 

 

 Medlemmer reguleret -2 
0 

 

 Medlemmer reguleret -1 
2 

 

 Medlemmer der ikke er blevet reguleret 
288 

 

 Medlemmer reguleret +1 
28 

 

 Medlemmer reguleret +2 
10 

 

 Medlemmer reguleret +3 
12 

 

 Medlemmer der er blevet manuelt reguleret 
1  

 

Manuel revision 

I slutningen af året har handicapudvalget gennemgået en del medlemmers 

handicaphistorik, og i den forbindelse har vi fundet nogle uregelmæssigheder, som mest 

omhandler synergien mellem et scorekort indtastet og en tid i golfbox. Der vil i 2018 

blive indkaldt medlemmer tilfældigt, til en snak om dette. 

 

Februar 2018 Roland Pedersen Formand for Regel- og Handicapudvalget.     

Regel- og Handicapudvalgets medlemmer:  Stig Vincent Person, Thomas Pedersen og 

Roland Pedersen 

 

 

                          

Bane- og Miljøudvalget 2017 – beretning. 

 

Bane- og Miljøudvalget har i 2017 bestået af Søren Christensen, Axel Kragh, Lars 

Hartig og Ole Kahlen. 

Der har ikke været afholdt udvalgsmøder i 2017, men kun nødvendige samtaler/møder i 

løbet af året på berøringspunkter vedrørende banens vedligehold og træningsfaciliteter. 

Banen vedligeholdes af greenkeepere under ledelse af Søren Christensen. Der har i 2017 

været tilknyttet 2 fuldtids greenkeepere og yderligere 2 i sæsonen. 

Banen plejes med begrænset brug af sprøjtemidler (vækstfremme og ukrudtsbekæmpelse) 

efter en aftalt sprøjteplan, hvor årets forbrug indberettes senest 1. februar 2018 til 

miljømyndigheden. Der har ikke været anmærkninger til indberetningen.  

Der blev i 2017 udført arbejde med reperation af drænrør i området ved hul 5 og sø ved 

hul 9. Beskæring af levende hegn ved puttinggreen og etablering af ny overgang fra tee 

4 til fairway. Overgangen kan benyttes af buggy og er til erstatning for træbro, som var i 

dårlig stand. 

Udsigtstårn ved tee 15 og starterhus ved tee 1 er nye installationer i 2017 og som skal 

vedligeholdes fremover. 



Vedligeholdelsesplanen for 2018 tager udgangspunkt i den nødvendige indsats for at 

opretholde standard, udbedre skader, men også udvikle banen. Ny bunkerrive bliver 

indsat i 2018. Riven kan løsne sandet i dybden og efterlade overfladen pæn og jævn. Der 

vil blive etableret en bane til Short Game på puttinggreen og indspilsgreen. Desuden kan 

der forventes en udfordring med et vandbassin, som kommunen vil etablere på marken 

syd for Par 3 banen.  

”Golfspilleren i Centrum” er en vejviser på områder, hvor banen bør forbedres. Der er 

forslag og aftaler med baneejer og greenkeepere om: 

- Gennemgang og prioritering af bunkers for renovering af dræn. 

- Afstandsmarkeringer, hvor fairway-mærker eventuelt suppleres med opstander 

(gummipæl) på udvalgte fairways som forsøg. 

Baneservice har i 2017 haft 17 frivillige på banen i 26 dage i sæsonen fra 1. april til 22. 

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 2017 

antruffet 1 gratist på banen.  

 

Baneservice har afholdt ét udvalgsmøde, hvor instrukser og udførelse er evalueret. Der 

er indgået en god aftale med sekretariatet om anvendelse af buggy, og med restauranten 

om kørsel med forplejning.  

Baneservice har været en succes målt på scoren i ”Golfspilleren i Centrum”, hvor Greve  

har opnået 92 point, en forbedring i forhold til 2016.  

Tak til deltagerne i baneservice for en rigtig god indsats i 2017 og tak til golfspillerne i 

øvrigt for modtagelsen og den gode dialog med baneservice. 

Det er hensigten at fortsætte med baneservice i 2018 og at fastholde mindst niveauet.  

Fokus i 2018 bliver fortsat modtagelse af greenfee-gæster, udnyttelse af Starterhuset til 

information og vejledning. Endvidere kontorhjælp til sekretariatet i foråret (sæsonstart) 

og indberetning af No Shows til sekretariatet. 

 

Bane- og Miljøudvalget den 5. februar 2018 

Ole Kahlen 

formand 

 

Turneringsudvalgets beretning 2017. 
 

Noget kort sagt, så er en af vores opgaver at lægge et varieret program for sæsonens 

turneringer med hensyntagen til de ikke-turneringsspillende medlemmer. Ja, og så 

selvfølgelig at sørge for, at de planlagte turneringer bliver afviklet på fornuftig vis – 

sportsligt og socialt. 

  

Set udefra kan man sikkert godt fristes til at spørge: ”Er det ikke det samme hvert år? Og 

svaret er: ”Jo, der er en åbningsturnering og en afslutningsturnering – og så nogle 

turneringer ind imellem”.   

Men vi eksperimenterer og justerer lidt undervejs i sæsonen med spilleformer, tee-

steder, handicapgrænser, boldsammensætning, mad, vejr og vind i forsøget på at få så 

mange med til vores klubturneringer som muligt. (Indrømmet, vi har kikset ”lidt” med 

hensyn til vejret i år). I 2017 har vi således forsøgt os med et par turneringer, hvor 

elitespillerne blev sendt ned på bagklodserne og skulle spille slagspil. Den 5. maj jog vi 

66 medlemmer ud af sengene meget, meget tidligt om morgenen til vores pinseturnering 

med den undskyldning, at vi skulle se pinsesolen danse. Og i stedet for at støtte 

brysterne slog 76 spillere den 25. juni et slag – eller 2 - for kuglerne, hvor vi i øvrigt fik 

samlet 23.883 kr. ind til det gode formål.  



 

Alt i alt deltog 440 spillere i vores 6 ”almindelige” klubturneringer – hvilket er rundt 

regnet 73 deltagere i gennemsnit. Derudover deltog 56 i vores klubmesterskaber – 

hvilket er lidt skuffende. Især vil vi meget gerne se flere damer til vores 

klubmesterskaber! 

 

Vi blander os også i andre end de deciderede klubturneringer. Både i planlægning og 

afvikling. Og specielt Linksugen trækker søm ud. Men også turneringer som DJGA 

Greve Open og Golfhæftet Trophy er ret ressourcekrævende. I 2017 har vi således 

deltaget i planlægning og afvikling af 19 turneringsdage med 1370 deltagere.  

Heldigvis har vi fået god hjælp af andre frivillige undervejs. Stor tak for det. 

Også tak til deltagerne i vores turneringer for forholdsvis god ro, orden, og (altid) gode 

humør - trods vejrgudernes indædte kamp for at få os ned med nakken!  

 

På turneringsudvalgets (Karin Søbæk Hansen, Arne Hansen, Roland Pedersen, Poul Erik 

Rasmussen, Thomas Flindt og undertegnede) vegne: Tak for 2017 – og på gensyn. 

 

Jeppe Dohn 

 

Beretning 2017 Juniorafdelingen 
 

 

2017 blev året hvor juniorafdelingen voksede sig lang og ud af sit navn! 

Med fokus på at få så mange juniorer ud at spille i 2017, blev alle på juniorlisten 

inviteret til af tilmelde sig turneringer. Det gav en spændvidde på 12 år – idet 

spillere fra 10 til 21 år bar en Grevetrøje på diverse baner på Sjælland. 

Samtidig blev det klart at Grevlinge også vokser til og i 8-10 års alderen skal til at 

sluses videre i systemet. Så nu er der Grevelinge, Juniorer og ungseniorer i 

afdelingen. Det gav stof til eftertanke og i løbet af året er der gjort klar til en 

samling i den nye afdeling fra 2018: Ungdomsafdelingen. 

Udvalget udbygges med 3-4 medlemmer hvor der foruden en formand for udvalget 

vil blive 3 ansvarlige for aldersgrupperne 6-10 år, 11-17 og 18-22 år. 

Fokus vil fra 2018 være på at skabe en linje for ungdomsspillere i Greve Golf som 

skal søge at fastholde spiller igennem hele ungdomstiden. 

Træningen vil stadig tilpasses de enkelte årgange, men i lige så høj grad den 

enkelte spiller som kan matches imod og med vennerne i U-afdelingen også på 

tværs af aldersgrænser- for at skabe samhørighed og sammenhold. 

Vi vil igen i 2018 søge at få endnu flere ungdomsspillere ud at spille golf i DGU-

regi som repræsentanter for Greve Golf og vil tilmelde dem fra 10-års alderen. 

Samtidig vil vi følge op på et opmærksomhedspunkt fra DGU, som opfordrer til at 

alle unge golfere som en naturlig ting lærer regler og at begå sig på banerne – også 

fra de tidligste år. ”Hvad man i ungdommen nemmer, man ikke i alderdommen 

glemmer….”. Også næste generation i Greve Golf vil blive gode repræsentanter for 

klubben og sporten. 

Fra året bør nævnes at Andreas Roitner belønnes for sin flotte indsats i E-rækken 

med en tur til Stjernegolf på Himmerland Golf hvor de sammen med de kendte fra 



sporten’s og kulturen’s overdrev skal skaffe penge til at gøre syge børns ophold på 

danske hospitaler nemmere. 

 

 

Michael Stoltenberg, formand Ungdomsudvalget i Greve Golf. 

 

 

 

Årsberetning 2017 fra Begynderudvalget i Greve Golfklub. 

Begynderudvalget har i samarbejde med klubbens mange frivillige, protræner og 

sekretariat igen i 2017 haft stor succes med at give mange nye golfspillere en både sjov 

og lærerig start i Greve Golfklub. 

I 2017 fortsatte ansatte og frivillige det succesfulde arbejde med at modtage og integrere 

de nye golfspillere i vores stærke fællesskab i Greve Golfklub.  Fællesskabet omfatter 

både det sociale liv i klubben – og så naturligvis den fælles interesse for golfspillet, for 

at lære, for at lege og for at blive bedre.  

I 2017 bibeholdt og videreudviklede begynderudvalget en række aktiviteter, som med 

succes er opbygget gennem en årrække – herunder 3 måneders gratis prøvemedlemskab 

og træningsforløb for prøvemedlemmerne, hvor en stor gruppe begyndertrænere 

supplerer Axel Krags undervisning i selve golfspillet med en række leglignende 

aktiviteter. 

Det nye tiltag i sæson 2017 var etablering af ”De vilde kaniner”, som er en klub for alle 

medlemmer med handicap imellem 54 og 36. 

”De vilde kaniner” er en såkaldt ”klub-37” hvis formål er at give de nye medlemmer og 

begynderne en mulighed for at spille sammen i mere organiserede rammer og 

derigennem få et netværk af ligestillede, ligesom klubben skal være ’fødeklub’ for de 

øvrige klubber i klubben. 

Ole Jensen har været en ivrig fortaler for etableringen og har gennem hele sæsonen 

været tovholder og repræsentant i begynderudvalget for ”De vilde kaniner”. 

 

Der blev afholdt et informationsmøde i marts måned for at ’lodde’ stemningen, hvor 

omkring 30 mødte op, og alle var helt med på ideen. Klubben havde på det tidspunkt 67 

aktive i det relevante handicapområde hvoraf 28 takkede ja til tilbuddet. 

 

Begynderudvalget vedtog som ansvarligt udvalg vedtægter for det nye initiativ og 

besluttede, at ”klubbens” navn fremover skulle være: ”De Vilde Kaniner”. 

 

”De vilde kaniner” spiller i forbindelse med baneprøverne om mandagen, hvor man 

fylder gunstarten på for-9 op og kører løbende starter på hul 10 på bag-9.  I takt med den 

øgede tilstrømning af ’medlemmer’ var sekretariatet/klubben yderst velvillige til at 

udvide spilletiderne, så alle kunne komme til at spille. Mange faddere valgte i løbet af 

året at deltage i spillet som mentorer – noget medlemmerne hos ”De Vilde Kaniner” er 

meget taknemlige for. 

 



I løbet af året har man afholdt et stort antal turneringer og afprøvet forskellige 

spilformer så som Mexican Scramble og Foursomes ligesom medlemmerne i stort antal 

deltog i Linksugens begynderdag. 

 

”Klubben” har udviklet sig fra, at medlemmerne i begyndelsen blot deltog i spillet og 

derefter gik hjem, til at næsten alle hygger sig sammen i klubhuset.  Der var 

fællesspisning i forbindelse med årsafslutningen – så ønsket om at styrke relationerne og 

det sociale er i hvert fald gået i opfyldelse. 

 

Klubben har en uformel ledelse på 4 personer og refererer til begynderudvalget ligesom 

den har egen Facebook gruppe. 

 

Ved udgangen af 2017 var der 50 aktive Vilde Kaniner, og 5 var blevet ”for gode” og 

kommet smuttet under 36 i handicap. 

 

Udfordringen for 2018 vil være at få tag i de nye medlemmer, som er berettigede og som 

ikke kommer ind via klubbens begynderforløb. Begynderudvalget derfor synliggøre 

mulighederne i ”De Vilde Kaniner” på Greve Golfklubs hjemmeside.  

Samlet set har begynderudvalgets arbejde været præget af stor aktivitet. Målsætningen 

for sæsonerne 2016 og 2017 var, at de tre måneders gratis prøvemedlemsskab skulle 

tiltrække en del flere nye potentielle golfspillere end tidligere og efterfølgende skulle et 

stort antal af nye fortsætte medlemsskabet i Greve Golfklub. 

Det er gået rigtig godt. Vi har i 2017 haft 109 prøvemedlemmer gennem systemet. Ved 

årets afslutning har de fordelt sig på 24 fuldtids medlemmer, 10 hverdags medlemmer, 9 

greenfee medlemmer, 3 ungseniorer, 5 juniormedlemmer, 3 grevlinge og 5 

tilbageværende prøvemedlemmer, som er overgået til ”Betalende prøvemedlemmer”. Et 

enkelt medlem er blevet sat på ”Stand by” pga sygdom. De sidste 49 er blevet meldt ud 

igen. Enten fordi de ikke fandt golfen spændende, eller fordi de ganske enkelt slet ikke 

mødte op i løbet af de tre gratis måneder.  

Prøvemedlemmerne deltog i 2017 fortsat i de nye golferes mandagsmatcher 

(kaninmatcher), som igen har fungeret fortræffeligt med stort engagement og hjælp fra 

”faddergruppens” medlemmer. Kaninmatcherne er en væsentlig og afgørende aktivitet 

for de nye medlemmer, og der lægges fortsat et stort arbejde i, at de fungerer. Målet er at 

lære spillet under både hyggelig og kompetent vejledning, hvor den enkelte nye føler sig 

”set og taget af”. Dette lykkes, og der er stor tilfredshed med mandagsmatcherne.  

I lighed med tidligere har der været fokus på at få etik og regler, og den egentlige 

regelundervisning foregår ude på banen i en mere praksisorienteret form. Dette har 

fungeret endnu bedre end tidligere i 2017 og fortsættes i 2018. 

Der er to turneringer for de nye i løbet af året en forårs- og efterårsturnering, hvor der 

ligeledes lægges et stort arbejde. Det sociale er i højsædet, humøret har været højt under 

begge turneringer, og nye medlemmer og faddere deltager sammen. 

Michael Stoltenberg har gennem en årrække ydet et kæmpestort og engageret arbejde i 

udvalget. Michael valgte i efteråret 2017 at koncentrerer sig om formandsposten i 

klubbens ungdomsudvalg – og der skal lyde en varm tak fra begynderudvalget til 

Michael for den store indsats og kæmpe engagement i udvalgets arbejde.  



Begynderudvalget takker alle vore frivilligere faddere for den uvurderlige indsats på 

mandage, ved kaninturneringerne, på Golfkørekortkurserne og under introduktionen og 

golftræningen tre gange om ugen. 

Dette arbejde danner grundlaget for indsatsen i 2018, hvor der kommer yderligere fokus 

på, hvordan alle omkring begynderarbejdet kan blive endnu dygtigere, og 

begynderudvalget vil gennem hele årets sikre og gennemføre aktiviteter, som forfølger 

dette mål  

Vi slutter beretningen på samme måde som de sidste år for ”Der er stadig plads til nye 

golfere i Greve Golf, og det er aldrig for sent at begynde. Spred gerne dette glade 

budskab...☺..!!” 

Bruno Lundgård Hansen  

Formand Begynderudvalget 
 

Eliteudvalgets beretning – sæson 2017 
 

Eliteafdelingen kunne i sæsonen 2017 mønstre et yderligere herrehold end tidligere år, 

efter en bestyrelsesbeslutning i efteråret 2016. Holdet skulle være et udviklingshold 

primært bestående af juniorspillere. Eliteafdelingen bestod således af 4 herrehold og et 

damehold.  

 

For første gang var der kun elitetræning på en dag, således at herrer og damer trænede 

samme dag. Dette blev gjort for at lære hinanden at kende og samtidig også lære af 

hinanden samt for at frigive flere ressourcer til klubbens øvrige medlemmer således, at 

Eliteafdelingen ikke lagde beslag på Axel på to aftener.  
 

Henover sæsonen har spillerne fået tilbudt en ugentlig træning, hvor flere af golfspillets 

facetter blev trænet.  

 

Sportsligt set blev det en sæson med mange spændende matcher og god golf og endelig 

kom der en oprykning til herrernes førstehold, som også er klubbens højest placerede.  

 

Førsteholdet hos herrerne, som spiller i 3. division tabte sin første kamp, hvorefter 

holdet ikke så sig tilbage og vandt de resterende 5 forholdsvis sikkert.  

 

Dette indebar, at holdet igen for tredje gang på fire år skulle spille oprykningskamp. 

Denne gang var modstanderen Hjortespring, som heldigvis blev slået meget sikket med 

cifrene 13-1, altså en meget sikker sejr. Det var glædeligt at se, at flere af elitespillerne 

agerede caddies for holdet, ligesom flere af bestyrelsens medlemmer samt 

klubmedlemmer dukkede op for at støtte holdet.  

 

Jeg skulle hilse fra holdet at sige, at de virkelig satte pris på opbakningen, som var med 

til skærpe deres koncentration i de afgørende øjeblikke.  

Vi kan således for første gang i klubbens historie præsentere et 2. divisionshold.  

 

Andetholdet i 4. division endte på 2. pladsen med 2 vundne, uafgjort og 2 tabte. 

Hjortespring vandt rækken sikkert med maksimumpoints. Holdet spiller således også i 4. 

division i 2018. 

  



Tredjeholdet i 5. division endte på en samlet 3. plads med 2 sejre og 4 nederlag, hvilket 

bevirkede, at holdet forblev i rækken, hvilket var målsætningen, da 5. division var en ny 

række mellem 4. division og kvalifikationsrækken.  

 

Fjerdeholdet i kvalifikationsrækken som det for det meste bestod af juniorspillere fik 

desværre kun 1 sejr og måtte indkassere 5 nederlag. Mange af matcherne i de enkelte 

holdkampe var dog særdeles tætte. Eliteudvalget har modtaget mange positive 

tilbagemeldinger fra ledere og de ældre spillere på holdet omkring, spillernes gode 

opførsel og engagement også selvom det til tider var svært og så hårdt ud.  
Eliteudvalget har således et håb om, at vi til vores juniorer har sendt et signal om, at man 

har mulighed for at spille divisionsgold, hvis man udvikler sit golfspil.  

 

Klubbens damehold spillede i Kvalifikationsrækken. Rækken blev en sand gyser, idet 

Skovbo og Greve stod lige i indbyrdes kampe med en sejr hver og samme sejrscifre. Så 

for at finde vinderen af rækken skulle man se på, sejrcifrene i alle kampe. Her var Greve 

bedst og holdet skulle således spille oprykning til 2. division. I holdturneringen spiller 

man hulspil, men i damernes oprykningsspil var der tale om slagspil. Desværre lykkes 

det ikke for holdet at tilspille sig til en oprykning og holdet er således også at finde i 

kvalifikationsrækken i 2018.  

 

Altså en sæson med to førstepladser, en andenplads og to tredjepladser, hvilket må siges 

at være godkendt.  

 

 

I 2017 blev der igen spillet tællende matcher på torsdage. Der har i alt været spillet på 

25 torsdage med en gennemsnitlig deltagelse på 5,6 spillere eller i alt 134 runder.  

Dette vil udvalget bibeholde i 2018.  

  

Udvalget vil fortsat arbejde med at optimere det sportslige og administrative set-up samt 

forsøge at tiltrække klubmedlemmer til hjemmekampene med forskellige tiltag.  

 

Klubben vil gerne på både herre- og damesiden tiltrække elitespillere udefra, dygtiggøre 

og fastholde vores nuværende spillere samt signalere overfor kommende og nuværende 

juniorspillere, at Greve Golf Klub er en klub, der er værd at satse på med sit golfspil. 

 

Tak til udvalget for nogle gode og konstruktive diskussioner i året til fordel for eliten og 

hele klubben. 

 

Ligeledes skal der fra udvalget lyde en stor tak til de frivillige, som var med til at 

optimere vores set-up i forhold til hjemmekampene i Danmarksturneringen. 

 

Udvalget og spillerne håber, at vi til den kommende sæson igen kan trække på hjælp hos 

klubbens frivillige så vi kan bibeholde dette set-up og gerne gøre det endnu bedre. 

 

På vegne af Eliteudvalget 

 

Jesper Carstensen 

Formand for Eliteudvalget 

 

 



De tre følgende beretninger er ikke til forhandling på 

generalforsamlingen, men fremlægges til medlemsorientering fra 

Dame-, Herre- og Seniorklubben. 

 
 

 

 

Dameklubbens beretning. 

 
Bestyrelsens beretning for året 2017 

 

Vi startede med at konstituere os som bestyrelse. 

Vi er en blandet bestyrelse – både gamle og nye, i år med ny kasser, næstformand, 

formand og som noget nyt en sekretær.  

 

Sæsonen blev planlagt.  

Vi håbede og planlagde efter SUPER VEJR, GODT HUMØR, og mange spillende 

medlemmer.  

Vi har holdt fast i vores onsdags formiddagstider fra 10-11.  

Eftermiddagen har vi udvidet tiderne lidt – så vi har haft fra kl. 16.20  - 17.30 

Det er vores opfattelse at tiderne bliver brugt, samt at vi har et passende antal tider.  

Månedsafslutningerne planlægges – der er, igen i år 6 månedsafslutninger i sæsonen.  

Og de planlægges med skiftevis hold turneringer og individuelle turneringer.  

Vi starter – næsten traditionen tro med Texas scramble i april. 

Her kommer vi i mål med vores målsætning på 2 af 3 mål, der er super godt humør og 

mange spillende kvinder, vejret egnede sig nok mest til ishockey – men vi gjorde det.  

I snit har der været 40 damer til vores månedsafslutninger – ud af 73 medlemmer, det er 

en dejlig stor tilslutning.  

I juni måned var der for 3. år dametur- til Sverige. 

Det er 2. gang turen gik til Hjortsbytorp – dejlig sted, gode faciliteter og dejlige 

golfbaner i nærheden.  

Vi er faktisk blevet så glade for stedet at turen i 2018 allerede er booket, Så sæt kryds i 

kalenderen, og meld dig til   det bliver fra 8 til 10. juni 2018. 

Turen til Sverige blev igen arrangeret at Susan, Ilse og Lotte, de står også for turen i 

2018 – og de har gjort det så godt. TAK 

Kønnenes kamp 

Sæsonen sluttede på smukkeste vis – med det klassiske opgør mellem dame- og 

herreklubben, bedre kendt som kønnenes kamp.  

I år havde vi indledt forhandlinger med herrerne om en ny spilleform – da vi har tabt de 

sidste mange gange.  

Herrerne foreslog at vi damer spillede fra rød tee, men fik tildelte fra blå tee.  

Selv skulle herrerne spille fra hvid tee – men fik tildelte som spillede de fra gul.  

Der har været delte meninger om at vi på den måde gav særlige fordele til damerne, og 

særlige udfordringer til herrerne. 

For i bund og grund har vi jo alle et spillehandicap – jeg er helt enig – men noget skulle 

prøves – og det er jo bare golf – og vi spiller jo kun om håneretten.  

Til kønnenes kamp var der flere damer end herrer tilmeldt – hvilket er fantastisk. Altså 

28 damer mod 27 herrer  - ikke fantastisk men det er da en start.  

Nu er jeg jo lige ved at glemme at vi vandt i år………  

Det er et kendt faktum fra turneringsudvalget at der ikke er mange damer som melder 

sig til klubturneringerne. Der mangler damer – noget vi skal arbejde videre med i 2018 – 

hvordan vi får flere kvinder til at stille op i turneringerne.  

 



For 3. år har vi afholdt en hulspilsturnering.  Turneringen styres stramt og godt at 

Susan. Det hele er tegnet og tilrettelagt så alle kampe bliver afviklet til tiden.  

Vi tænker i bestyrelsen at der også i 2018 kommer en hulspils turnering. 

 

Ligesom tidligere år vi afholdt en Electric turnering – denne kører over 9 huller. Ilse 

har stået for registreringen i år.  

I år har vi ændret på reglerne – så man skulle låse hullerne.  

Det gav lidt nye udfordringer for de spillede damer, for hvornår skal man låse hullerne, 

hvornår kan man ikke gøre det bedre  ??? 

Det er helt sikkert at der kommer en ny  udgave af Electric i 2018 – hvordan den skal 

afvikles – er ikke besluttet – vi modtager gerne input – og den nye bestyrelse drøfter 

indholdet og spilleformen.  

 

Venskabsmatch med Hedeland 

I år entrede vi med et helt nyt tiltag – vi har for LANG tid siden lagt følere ud til 

dameklubben i Hedeland – om at spille en venskabsmatch. I år fik vi så en invitation fra 

deres dameklub.  

Thea stod for vores del af arrangementet – som var omfattende, hun reklamerede for 

turneringen, hun sendte invitationer ud, og holdt kontakten med dameklubben i 

Hedeland.  

Matchen var en succes – om end der ikke var så mange damer fra Greve som man kunne 

have ønsket sig.  

Men matchen blev spillet, det var en hyggelig aften, vores grevepiger blev godt 

modtaget i Hedeland – og næste år ligger vi i Greve bane til matchen.  

Det bliver 20/6 2018 – sæt kryds i kalenderen.  

 

Vores økonomi har i år ligget i Thea’ kyndige hænder. Det er trygt at have en revisor på 

den post.  

Vi startede året med de vanlige udfordringer som ligger i at skifte kassere i forhold til 

banken. Det kræver rigtig mange underskrifter.  

Vi har prøvet at fremtidssikre dette forhold så vi har oprettet en foreningskonto, så det 

skulle være meget nemmere langt ud i fremtiden når der måske skal skiftes kasserer.  

Vi har i år været 73 medlemmer af dameklubben – det kunne have været 74 – men her 

stødte vi på reglen om at man skal være fyldt 18 år ved indmeldelsen.  

Vi har stillet ændringsforslags til vedtægterne.  

 

DGU er inspireret af os 

Det er rygledes ude i den store Golf verden ( DGU ) at vi har en god dameklub som 

fungerer, så jeg er blevet kontaktet for at høre om dameklubber med knap så 

velfungerende dameklubber må kontakte os for inspiration og ideer – det har jeg sagt ja 

til. 

 

Fremtiden.  

Når vi kigger mod sæsonen 2018 så tænker jeg vi har stort set samme mål som i år 

Godt humør – mange spillende damer – og godt vejr.  

Vi skal også arbejde på at få så mange damer som overhovedet muligt ud at spille golf, 

både om onsdagen og til klubturneringer.  

Rent praktisk skal vi fra næste år have jeres tilladelse til at lave vores interne 

medlemsliste, som bliver sendt rundt pr. mail – og ikke andet.  

I 2018 skal vi som sagt spørge hver enkelt om i vil stå på denne liste med telefon 

nummer og mail liste.  

Jeg har tænkt at man kan udvide oplysningerne med 2 kolonner – i den ene kunne der stå 

om man fortrinsvis spiller formiddag eller eftermiddag - i den anden kunne man 

tilkendegive om man fortrinsvis spiller 9/18 huller.  



Tænker det er nyttig viden for alle – måske især de nye.  

Har faktisk hørt fra et par nye - at lige det med at finde ud af om ens medspillere er til 9 

eller 18 huller har været svært.  

 

Jeg talte i slutningen af august med Jonas, formand for herrerne om vejret – han mente 

helt bestemt at vi i dameklubben havde fået alt det godt vejr om onsdagen – mange 

damer tænker det gode vejr falder om tirsdagen. Det er svært at afgøre.  

En ting er sikkert vi har spillet i næsten al slags vejr – ofte blev vejret bedre end 

vejrudsigten.  

Til månedsafslutningen i august var vejret slemt om dagen, det regnede virkelig meget.  

Jeg foreslog faktisk Susan som stod for turneringen at vi i stedet for golf spillede 

”bordcurling”.  

Susan var klog og havde gode forbindelser – hun holdt fast og sagde vi spiller golf – og 

vejret holdt, vi fik MAX 10 dråber.  

 

Jeg vil runde af med at sige tak for året som er gået – det har været et dejligt golf år, 

vejret kan vi ikke kontrollere.  

Der er mange at sige tak til når man sådan gør status over året.  

Jeg vil først og fremmest takke medlemmerne, uden jer ingen dameklub. 

Så vil jeg selvfølgelig takke bestyrelsen – i har gjort det super godt alle sammen.  

Vi har igen i år haft et godt samarbejde med sekretariatet. 

Axel har hjulpet os på mange måder, han er super hjælpsom og er ofte ham som sørger 

for pind og måle udstyr til længste drive og tættest på hul.  

Der skal også lyde en stor tak til vores sponsorer i år:  

 

Vi har fået doneret Rose vin fra Vinkompagniet i Greve.  

Gavekort til restaurant Hereford i Taastrup 

Fra Dinnas arbejde fik vi et gavekort til Tivoli 

 Det var ordene herfra. 

Tak for hvervet – tak for tilliden 

Jette Linnemann 

Formand for Dameklubben. 

 

Herreklubben I Greve Golfklub 

Formandens beretning 

 
Når vi gør status over sæsonen 2017, kan man jo nærmest sige samme 

fremadgangmåde som sidste år. Dette er kan jo både være godt skidt, og kommer helt 

an på hvordan man ser på det. Som udgangspunkt synes jeg dog at sæsonen 2017 gik 

godt, og som altid er der ting vi har lært af, og som vi vil forsøge at forbedre i 2018. 

 
Medlemsantallet forblev stort set uændret, vi landede igen på lidt over 90 medlemmer, 

og selvom vi da godt kunne tænkte os, at endnu flere får fornøjelsen af herreklubben, er 

vi som sådan tilfredse med dette antal. 

 
Og så til det helt store samtaleemne - sverigesturen, hvilket år ville det være, hvis vi 

ikke skulle snakke om vores weekendtur. 2017 var overraskende ingen undtagelse, og 



igen i år var turen til sverige et stort samtaleemne i klubben. Vi synes dog i bestyrelsen, 

at dette er der blevet taget hånd om, og vi ser frem til 2018 hvor end turen går hen. 

 
Turneringerne i 2017 forløb planmæssigt, og som de plejer uden de store ændringer. 

Dog vil jeg bruge denne anledning til at nævne, at hvis man tilmelde sig 

hulspilsturneringen, at man gør op med sig selv, at man kan spille det antal kampe der 

skal til, indenfor den tidshorisont som bliver sat. Det er desværre et tilbagevendende 

problem og vi vil selvfølgelig prøve at få puljerne endnu tidligere ud i 2018. 

 
Vores 2 årlige matcher finder jeg ikke den store grund til at snakke om, da vi tabte til 

både Hedeland og damerne - dog lige en bemærkning om. at vi måske havde solgt den 

lidt hårdt til damerne - det forsøger vi at ændre i 2018. Til gengæld havde vi stor succes 

med Slå et slag for kuglerne, hvor vi var over 80 deltagere og indsamlede omkring 

24.000 kroner. 

 
Som afslutning vil jeg gerne sige tak til dem der er kommet, og alle dem der kommer 

med input i løbet af sæsonen, så vi kan forbedre vores herreklub her i Greve Golfklub. 

 
Tak. 

 
Jonas Horsner 

Formand for herreklubben i Greve Golfklub 

 

 

Seniorklubben i Greve Golfklub. 
 

 

Årsberetning 2017. 

2017 var igen et godt år for Seniorklubben med stor aktivitet i de af klubben arrangerede 

events. Klubdagen om mandagen havde hen over sommeren over 60 deltagende 

seniorer, hvilket jo betød at forni måtte tages i brug. Vore interne turneringer samt spil 

på fremmed bane var ligeledes velbesøgt til stor tilfredshed for arrangørende. 

Medlemstallet i 2017 nåede op på 119, hvilket jo må siges at være en god reklame for 

såvel klub som spillere. Noget må jo blive gjort rigtigt, for det er nok ikke bare fordi 

medlemmerne holder af bestyrelsen. 

SIMgolf var atter på programmet efter medlemmernes ønske.  

Flere af medlemmerne tager individuelt sydpå i vintermånederne for at spille golf under 

varmere himmelstrøg. I år var der arrangeret en tur til Tyrkiet af Tonny Jørgensen for 17 

seniorer. 

 

Året startede med en tur til Grøndalscentret til en omgang SIMgolf torsdag den 19. 

januar. 

I dag var 20 seniorer samlet i Grøndalscentret til en omgang SIMgolf på Chateau 

Whistler Golf Clubs bane beliggende i British Columbia, Canada. Vejret var i år med os 

uden forsinkende sne, som det var tilfældet i 2016, så alle var mødt op til tiden trods den 

alm. morgen trafik. 

Vi havde sikret os, der var fremskudt tee til vore damer. Så alle var glade. Banen var 

uden de helt store udfordringer ( ikke alle er nok ikke enige med mig ) udover nogle 

drilske tværgående åer samt en hulens masse bunkers. Fairway var rimeligt brede og 

ganske lige uden dogleg. Til gengæld var naturen rundt om banen nok vær at se på. 



Alle kom hurtigt i gang og så gik et stærkt, for alle var færdige indenfor 3 og en halv 

time. Flere fortsatte dog tiden ud på en anden bane. Kl. 13.00 blev frokosten i form af 3 

stk. smørrebrød serveret. Da vi havde indtaget frokosten blev det boks formændenes tur 

til den obligatoriske tale for medspillerne i boksen. Det var som vanligt morsomt at høre 

deres opfattelse af medspillerne, samt begrundelsen for uddeling af de obligatoriske 

bolde. Nu var det så tiden til at udråbe vinderne. 1. præmien med en score på 34 point 

gik til Flemming Jensen, med en score på 33 kom Aase Erringsø Larsen ind på en flot 2. 

plads. Gavekort til Brugsen samt en flaske vin til hver. Applaus til vinderne. Herefter 

takkede undertegnede af med tak for god ro og orden samt et kom godt hjem og på 

gensyn. 

Generalforsamling mandag den 6. marts 2017 i klubhuset. 

Formanden Frede Kruse-Christiansen ( FK-C ) bød velkommen til de 56 fremmødte 

Seniorer, der i år havde tilmeldt sig til et par stykker smørrebrød samt en øl eller vand 

som noget nyt til Generalforsamlingen.  

FK-C startede med at oplyse at Stig Person ( SP ) på Greve Golfklubs 

Generalforsamling den 1. marts 2017 var blevet udnævnt til Æresmedlem af Greve 

Golfklub, SP fik stor applaus fra de fremmødte. 

FK-C udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.  

 

1. Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var 

andre forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at 

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til 

pkt. 2 og gav ordet til formanden. Men inden ordet blev givet til FK-C blev der valgt 2 

stemmeoptællere til brug ved et evt. valg. 

2. Bestyrelsens beretning. Formanden takkede for ordet. Beretningen var tidligere 

udsendt, så der var ikke stemning for, den blev læst op, da den er på 12 sider. Der har i 

2016 været nogle udmeldelser af forskellige grunde, men de er hurtigt blevet erstattet af 

nye medlemmer, så medlemstallet ved årsskiftet var 109. Så vi ligger meget stabilt. Til 

Seniorklubbens mange arrangementer i årets løb har der været rigtig stor opbakning, til 

glæde for de frivillige arrangører og bestyrelsen. Stor tak for det. Aktiviteterne i 2017 vil 

derfor blive skåret over samme læst. Et af de primære mål i Seniorklubben er det sociale 

aspekt, som fylder meget blandt medlemmerne, hvilket giver sig udslag i den store 

mødeaktivitet på klubdagene og til de øvrige arrangementer. Igen i år vil der være 

seancer for skolebørn i skoleferien, så der søges efter frivillig hjælp til at styre børnene. 

Links ugen i juli er den åbne Seniorturnering flyttet til torsdag den 20. Mandag den 17 

vil vi prøve at lave en alternativ klubdag. 

TL spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning. Det var der ikke, så 

beretningen er godkendt. 

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. TL gav ordet til Lars 

Hartig ( LH ). LH der er valgt som kasserer, har i 2016 taget en lærling til hjælp – 

nemlig næstformanden SP, som har lavet regnskabet for 2016. SP fik derefter ordet og 

gennemgik det fremsendte regnskab på lærredet. TL spurgte om der var bemærkninger 

til regnskabet ? Villy Olesen og Erik Rømer havde spørgsmål til revisorens 

bemærkninger. Hvordan det skulle forstås, når revisoren skriver – uden væsentlige fejl 

og mangler. Hertil svarede SP at det er normal praksis. 

TL spurgte om der var nogen der stemte mod regnskabet ? Det var der ikke, så 

regnskabet er vedtaget. 

4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægtens § 

4 og §6 stk.7.   



§ 4 ændres til : Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent på 

Generalforsamlingen. Kontingentet indbetales på klubbens konto inden 1. april                                                                                   

§ 6 stk.7 ændres til : Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent – jfr. § 4. 

TL spurgte om der var nogen der stemte imod. Det var der ikke så begge ændringer 

vedtaget.            Herudover var der ikke fremkommet andre forslag til behandling på 

Generalforsamlingen. 

Under punkt 4 gennemgik SP budgettet for 2017 og FK-C kom med en udmelding om 

forhøjelse af kontingentet iht budgettet. Tages op under punkt 7. 

5. Valg af bestyrelse – jfr. §2. Bestyrelsen stillede alle op til genvalg. TL spurgte om 

der var andre kandidater ? Det var ikke tilfældet, så bestyrelsen blev genvalgt som følger 

: 

Formand Frede Kruse-Christiansen, næstformand Lars Hartig, kasserer Stig Person og 

sekretær Jørgen Gotfredsen 

6. Valg af revisor – jfr. §3. Poul Erik Rasmussen ( PER ) var villig til genvalg. TL 

spurgte om der var andre kandidater ? Det var ikke tilfældet, så PER blev genvalgt. 

7. Fastlæggelse af kontingent – jfr. §4. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af 

kontingentet til kr. 350,- jfr. det gennemgåede budget. TL spurgte om der var andre 

forslag ? Der var et enkelt medlem der mente, det skulle forhøjes til kr. 400,-. FK-C 

mente ikke det var nødvendigt med så kraftig en stigning, hvorpå medlemmet trak sit 

forslag tilbage. TL spurgte om der var stemmer imod forhøjelsen til kr. 350,- ? Det var 

der ikke, så forhøjelsen vedtaget enstemmigt. 

8. Eventuelt. SP meddelte, at der af hensyn til budgettet fremover blev udleveret 

præmier af bestyrelsen til arrangørende af de forskellige turneringer og events. 

Sponsorpræmier herudover var selvfølgelig velkomne til alle arrangementer. Jeppe 

Dohn efterlyste frivillige til at skaffe sponsorer til Links ugen. Sven Hansen efterlyste 

frivillige som faddere til begynderne. Faddermøde den 23. marts 2017 i klubhuset. TL 

takkede bestyrelsen for arbejdet i 2016 og for deres nærvær på klubdagene. 

Herefter takkede TL for god ro og orden og gav ordet til FK-C for en afsluttende 

bemærkning. 

FK-C takkede TL for et godt ledet møde og en tak til de fremmødte. Det er 

bemærkelsesværdigt, der var 56 fremmødt af medlemsantal på 109, når der til 

hovedklubbens Generalforsamling var fremmødt 58 af et medlemstal over 1.000.  

Med et tak for i dag og kom godt hjem sluttede FK-C mødet. 

Frede Kruse-Christiansen                                         Torben Lindholm                                                                                      

Formand                                                                    Dirigent     

Seniorernes Forårsturnering torsdag den 27. april 2017. 

55 seniorer havde tilmeldt sig seniorklubbens Forårsturnering. Desværre måtte 6 melde 

afbud p.g.a. skader eller sygdom. De resterende 49 fik en dejlig dag på banen med 

solskin men desværre med en for årstiden kold vind.  Alle kom godt rundt på den 

velklippede bane, så alle var i mål på 4 1/2 time. 

Efter en vel tillavet buffet blev vinderne udråbt. 

Damerne 

1. præmie med 35 point Aase E. Larsen 

2. præmie med 34 point vort nye seniormedlem Helle Storm og på  



3. pladsen med 33 point Jytte Eriksen 

Herrerne 

1. præmie med 36 point Jeppe Dohn 

2. præmie også med 36 point Jørn Rindum og på  

3. pladsen med 35 point Flemming Jensen. 

Samlet vinder med ret til at få sit navn tavlen blev Jeppe Dohn. 

Alle blev præmieret med gavekort, bolde og vin. Stort tillykke og applaus. 

Længst drive på hul 1 : Aase E. Larsen og Tonny Jørgensen. 

Tættest på flag på hul 14 : Jytte Langebek med 7,37 m og Mogens Kristiansen med 3,15 

m. 

Også vinpræmier til de dygtige vindere. 

Konklusion : Et vellykket arrangement med stor tak til deltagerne og personalet i 

køkkenet. 

Tur til Møn søndag og mandag den 28. og 29. maj 2017. 

Uheldige sammenfald af helligdage og datoer, for dem der ellers plejer at deltage på 

Mønturen, 

gjorde 2017 feltet lille, men med gode repræsentanter iført højt humør og godt golfspil. 

Søndagen var en rigtig sommerdag med høj sol og mandagen fulgte op i tørvejr, men 

gråt i gråt. 

Menuerne på Hotel Præstekilde om søndagen startede med en rigtig flot Brunch og 

aftenens menu 

var en langtidsstegt veltillavet Amerikansk Roast. 

Mandagens traditionelle forløb i Golfklubben var igen i år fantastisk. Startende med 

Banesandvich,  

banevand og poletter til DR Ved afslutningen efter den spillede Gunstart serveredes en 

rigtig lækker  

frokostmenu med indtil flere lune retter - alt sammen for kr. 325,-  inklusive dagens 

Greenffee. 

Turneringernes vindere: 

Søndag 1. præmier til:  

Aase Eringsøe Larsen 31 point og Hugo Larsen 29 point - gavekort til begge på kr. 200,- 

fra Golfexperten. 

Søndag 2. præmier til: 

Marianne Sheye 26 point og Tonny Jørgensen (bedst af tre) med 20 point - Rødvin og 

bolde til begge fra Seniorklubben. 

Søndagen længste drive til Aase (Rødvin), men ingen herre ramte fairway. Tættest på 

hul Tonny (Rosèvin). 

Mandag 1. præmier til: 

Marianne Sheye 29 point og Tonny Jørgensen 27 point (bedst af 2 på bagni) - gavekort 

til begge på kr. 200,- fra Golfexperten. 

Mandag 2. præmier til: 

Birgit Knudsen 27 point (bedst af 2 på bagni) og Villy Olesen 27 point - Rødvin og 

bolde til begge fra Seniorklubben. 

Mandagen længste drive Birgit (Rødvin) og Poul Erik Rasmussen (Rødvin). Tættest på 

hul Frede (Rosèvin). 

Alt i alt en god tur på en flot bane med lidt sej rough. 

Vi håber på mere heldige datoer næste år, så endnu flere kan få fornøjelse af de god 

tilbud og det flotte anlæg på Møn. 

Tak for i år.  

Marianne, Edith og Frede 

Seniorernes Sommerturnering SuperBrugsen-Tune Cup torsdag den 15. juni 2017. 



Torsdag den 15. løb Sommerturneringen Brugsen – Tune af stablen. 47 spillere havde 

tilmeldt sig og alle fik afleveret scorekortene. Vejret var med os p.g.a. Aases gode snak 

med vejrguderne. Så det blev en rigtig god turnering på en varm sommerdag. 

Alle var derfor glade og opstemte da vi tog plads ved bordet på terrassen, hvor der var 

nummererede pladser, så alle kunne fortsætte snakken fra banen ved bordet.  

I år havde vi fået Benny og Viggo til at køre baneservice, så de var inviteret med til 

bords. 

Endnu en gang var Sekretariatet behjælpelig med at få sat scoren på vinderlister. 

Tak  for det. 

Scorerne var jævnt fordelt fra 12 til 37. 

Hos damerne blev de 3 vindere : Kirsten Ginsbo og Birthe Dohn begge med 35 point – 

hvor Kirsten var bedst på de sidste 9 og fik derfor 1. pladsen. På 3. pladsen kom Aase E. 

Larsen med 34 point. Applaus til de 3 vindere med fine præmier overrakt af Hugo. 

Hos herrerne kom både Per Brandborg og Villy Olesen ind med en score på 37 point, 

men da Per var bedst på de sidste 6 fik han tildelt førstepladsen. På 3. pladsen med 35 

point kom Gert Frederik. Ligeledes stor applaus til de vindende herrer og fine præmier 

overrakt af Aase. 

Som den bedst scorende blev Per Brandborg udråbt som Sommerturneringens vinder 

med ret til at få sit navn på sommerturneringens tavle. Ekstra applaus og endnu en fin 

præmie. 

I år var der længste drive på hul 2, og det blev markeret af Grethe Larsen og Børge Erik 

Jensen. 

Tættest på hul var sædvanen tro på hul 14. Her kom Anne Truelsen ind på Green med 

6,55 m til hullet. Børge Erik Jensen var tæt på Hole in One med kun 39 cm til Hullet. 

Ligeledes applaus til disse dygtige vindere efterfulgt af fine præmier overrakt af Aase og 

Hugo. 

Som afslutning på dagens strabadser tog Frede ordet med tak til Aase og Hugo for et 

godt arrangement og til medlemmerne for godt fremmøde. 

Greve Linksuge med åben Seniorturnering torsdag den 20. juli 2017. 

Seniorklubben havde igen i år stået for at arrangere en åben Seniorturnering med 

bestyrelsen, Jeppe Dohn og pigerne i receptionen som de bærende kræfter. Vi nåede i år 

op på 92 tilmeldte, hvoraf 49 var fra fremmede klubber, så der var rimelig stor trængsel 

på alle hullerne. Det var godt at se de mange spillere fra andre klubber, der troppede op. 

Da der var taget hensyn til ønsker om sammenspil, kunne vi ikke påvirke hullernes 

samlede hcp, hvilket betød at nogle havde mange ekstra slag og andre få ekstra slag, 

som betød at de hurtigere kunne afslutte hullet. Selvom der var mange hold med 

divergerende hcp i aktion holdt alle et fornuftigt flow, så det gik uden gniderier. Stor tak 

for det, så alle var i mål efter 4 timer og 45 minutter. 

Efter nogen snak over lidt drikkelse gik vi til bords, der var dækket i bedste senior stil 

med hulnumre på pladserne, så man kunne indtage den meget delikate buffet med 

holdspillerne. Stemningen var som vanligt god blandt seniorerne og der var store roser 

til køkkenet for den lækre buffet, kaffen og den hjemmebagte kage. 

Nu var turen så kommet til at udråbe vinderne, med stor tak til de, der havde indlæst alle 

scorekortene. 

Hos damerne – hvor der kun var 1 række – blev Tina Tingleff, Greve Golfklub vinder 

med Inge-Lise Knudstrup, Hedeland Golfklub  på 2. pladsen med samme score men med 

en lavere score på de sidste huller. 

Herrerne var delt i en A og en B række. 

I A rækken blev Raymond Ruru suveræn vinder med en score på 40 point. Bedste Greve 

spiller blev Rhod Søndergaard med 35 point. 



I B rækken blev Arne Lindahl, Hedeland Golfklub vinder med 39 point. Bedste Greve 

spiler blev Niels Ravn Pedersen med 33 point. 

Alle vinderne fik overrakt flotte præmier fra div. Sponsorer og Greve Golfklub til stor 

applaus. 

Som afslutning tog Frede Kruse-Christiansen ordet med stor tak til alle deltagerne, til 

receptionen, til køkkenet samt til alle øvrige, der har gjort et godt stykke arbejde for at få 

dagens match til at lykkes. Slutteligt med et tak for i dag, kom godt hjem og på gensyn. 

Tur til Dragsholm Golfklub torsdag den 17. august. 

I går torsdag den 17. august 2017 var 31 seniorer samlet til en 18 hullers omgang på 

Dragsholm Golfklub’s bane. Banen – for de der ikke har været der – er utrolig smuk og 

meget varieret i forhold til vor bane i Greve, og så er den en del kuperet, hvilket var 

tydeligt at se på spillerne, da de kom i mål efter næsten 5 timers golf. Ingen skal beklage 

sig over rougen i Greve, når de har været på banen i Dragsholm. Ikke til at finde bolden 

og hvis – ikke muligt at slå den ud. Nå, men vejret var formidabelt golfvejr, så alle fik 

en god kulør af solen eller af anstrengelse. 

Da alle var vel i hus, gik vi til bords til 3 stk. smørrebrød samt 1 øl eller vand. 

Tungebåndet havde ikke lidt last, så der var som vanligt god snak og stemning. 

Resultatet stod Frede for og sammen med Stig og Lars blev de medbragte præmier 

uddelt. 

Bedst hos damerne var Birthe Dohn med 29 point, nummer 2 var Sussie Hermansen med 

27 point og på 3. pladsen Ann-Britt Jensen med 26 point. 

Bedst hos herrerne var Gert Frederik med 38 point, nummer 2 var Jeppe Dohn med 34 

point og på 3. pladsen Flemming Jensen med 30 point. Stort tillykke og applaus til 

vinderne der kunne hjemføre vin, bolde og gavekort. 

Længste drive blev vundet af Jytte Eriksen og Henning Markussen. 

Tættest på hul på hul 9 blev vundet af Ann-Britt Jensen ( 11,18 ) og Stig Person ( 0,95 ). 

Også stort tillykke og applaus til vinderne fulgt op af vin og boldgaver. 

Som afslutning takkede formanden for den gode deltagelse og godt spil på den for de 

fleste ukendte bane. Tak og kom godt hjem. 

Seniorernes Efterårsturnering torsdag den 14. september 2017. 

Så fik vi afviklet Efterårsturneringen 2017 arrangeret af Marianne og Benny Flindt 

Der var 41 deltager, der teede ud kl. 8.30 med besked på at være færdige fem timer efter, 

hvor buffeten ville stå klar.  

Der var mærkbar vind og frit, klart udsyn på alle huller. Altså ingen mulighed for at 

klage over vejret. Og der var baneservice, John Steinmetz og Viggo Raun var rundt to 

gange med en velassorteret sortiment. Også med bananer, hvilket bør være et ’must’ på 

enhver baneservice. Baneservice var for egen regning!  

Kl. 13.30 var alle kommet ind og klar til at indtage buffeten. Først to slags sild og 

derefter bøf med spejlæg, flæskesteg med rødkål og surt, skinke med italiensk salat. Der 

var også hønsesalat med bacon og vi sluttede med lidt ost. Deltagerne i buffeten var 

meget tilfredse med kvaliteten, og der skal her uddeles roser til Charlotte for en 

succesfuld spisning.  

Holdene var delt op i herre- og damehold, og der var præmier til hvert køn😊 Ligeledes 

var der det sædvanlige med Længste Drive (Hul 1) og tættest på hul (Hul 14) 

Præmierne var gavekort, vin og bolde. Det var Marianne og Benny Flindt, der uddelte 

præmier. 

Damer: Aase Erringsø Larsen, 41 point; Birthe Dohn, 33 point og Birgit Knudsen. 31 

point. 

Herrer: Karsten Lind, 36 point, Frank Rasmussen, 33 point og Steen Ousted, 32 point 

Længste drive: Damer: Jytte Eriksen. Herrer: Erik Rømer 

Tættest på hul: Damer: Jytte Langebek. Herrer: Knud Andersen. 



Samlet vinder af Efterårsturneringen 2017 blev Aase Erringsø Larsen med 41 point. Hun 

får sit navn på vandrekøllen. 

Alle siger tak til alle, der har gjort dette arrangement muligt og glæder os til næste gang, 

vi mødes. 

Tur til Arasløv, Sverige tirsdag og onsdag den 3. og 4. oktober. 

Igen i år havde Flemming Jensen og Erik Rasmussen arrangeret en 2 dages tur for 14 

seniorer til Araslöv Golfklub, der er beliggende lidt nord for Kristiansstad, Sverige godt 

2 times kørsel fra Greve. Der var sørget for transport af golfudstyret, som kunne 

afleveres mandag til Poul Erik, der stod for transporten til Araslöv. Det betød jo bedre 

plads i de kørendes biler, så flere kunne slå sig sammen. Vel ankommet blev grejet 

afleveret til de retmæssige ejere. Da alle var klar uddelte Flemming Jensen scorekort til 

dagens omgang. Araslöv Golf har 2 18 hullersbaner som vi blev fordelt på. Vejret var i 

år OK første dag, noget regn og blæst på dag 2. Vi var først i mål alle mand kl. 17.00. 

Her var der så tid til en lille slurk væske efter eget ønske. Nøglerne til nattens 

overnatning blev uddelt, og alle kørte til hytterne der ligger i udkanten af sydbanen. Her 

kunne der slappes lidt af, inden vi skulle mødes i fælleshuset til et glas vin, gin og tonic 

og lidt snack. Herfra blev vi kørt i minibusser til restauranten der ligger ved golfbanens 

reception. Her fik vi serveret en udmærket middag med tilhørende vin eller øl. 

Stemningen var som vanligt god med lidt fællessang når seniorerne mødes. Da det blev 

sengetid, kørte vi igen med minibusser tilbage til vore værelser i hytterne. 

Næste morgen samlede vi vore pakkenilleker og kørte tilbage til golfcentret til 

morgenmad. Vi fik nu udlevet scorekort til den anden bane. Vejret var OK med udsigt til 

en regnbyge eller 2, så vi gik i gang med oprejst pande, på de forholdsvis anderledes 

baner med klippestykker, gamle store træer og selvfølgelig godt ved vandhazarder. Vel 

ankommet efter små 5 timers spil blev der serveret en burger. Nu blev dagenes resultater 

opgjort og vinderne udråbt. Desværre er vinderlisten gået tabt, men vinderne fik gode 

vinpræmier sponseret af Seniorklubben. Derpå blev der sagt farvel og tak for nogle 

dejlige dage samt på gensyn i Greve, hvor udstyret kunne hentes kl. ca. 17.00. 

Vejret var som sagt rimeligt OK, men nu var det 4. år turen var lagt først i oktober, så 

der var stor interesse for at prøve på et tidspunkt, hvor vejret var mere stabilt, så der 

kunne spilles i korte bukser. 

2018 turen er derfor lagt tirsdag og onsdag den 5. og 6. juni. 

SIMgolf torsdag den16. november 2017. 

Så fik vi overstået endnu en god og hyggelig dag med SIMgolf i Grøndalscentret med 

Poul Erik Rasmussen som suveræn vinder på Four Seasons Resort Aviara Course. 

Kategori 3 og en meget smuk bane. 

 Desværre var kun 19 seniorer tilmeldt. Hvor er de andre 100 medlemmer af 

Seniorklubben ? De får nu chancen, da vi har booket torsdag den 18. januar kl.09.00. 

Prisen er uændret kr. 150,00 for morgenkaffe, spil i 4 timer og 3 stk. smørrebrød til 

frokost. Drikkevarer er for egen regning. Husk at tilmelding er bindende fra mandag kl. 

14.00 før spilledagen. 

Tilmelding skal ske til mig på  seniorgolfgreve@gmail.com 

Har du ikke prøvet det før, så venter der dig en god og spændende oplevelse. Vil du vide 

mere, hvad det handler om. Send mig en mail så sender jeg dig lidt information. 

 

 

 

 

mailto:seniorgolfgreve@gmail.com


Julefrokost torsdag den 7. december 2017. 

December har byder på 3 festlige arrangementer. Torsdag den 7. holdt vi 

Seniorklubbens julefrokost. 74 seniorer incl. et par gæster var tilmeldt. Desværre var der 

4 afbud p.g.a. sygdom, så vi blev 70 til at dele den udmærkede julefrokost, hvor der var 

rigeligt med mad. Tak til personalet for et godt arrangement. Som en del af julefrokosten 

skal der spilles pakkeleg, og som sædvanlig gik det op i hat og briller i et vildt tumult.  

Da roen igen havde sænket sig skulle der kåres nogle vindere af mandagens 9 hullers – 

og 18 hullers turneringen samt af den løbende hulspilskonkurrence arrangeret af fam. 

Dohn. 

9 hullers turneringen er på klubdagene om mandagen i perioden fra sommertidens start 

og til overgangen til vintertid, hvor der spilles Stableford, det blev til 17 omgange. 

Vinderne hos både kvinderne og herrerne får 5 point, nr. 2 får 4 point, nr. 3 får 3 point, 

nr. 4 får 2 point og nr. 5 får 1 point. Pointene tælles sammen for den enkelte, så jo flere 

gange du møder op desto større er chancen for gode point. 67 af seniorerne havde på de 

17 omgange scoret point, medens de resterende medlemmer ikke nåede blandt de 5 

bedste. Efter et større regnearbejde kunne vinderne kåres. Hos kvinderne med et pointtal 

på 30 blev Ann-Britt Jensen vinder. Hos herrerne med et pointtal på 25 blev Erik Rømer 

vinder. Gavecheck og vin til vinderne samt et stort tillykke. 

18 hullers turneringen der i år talte vore 3 hjemlige turneringer, en tur på fremmed bane 

samt de 2 spilledage på Møn. Her blev vinderne tildelt 3 point, nr. 2 får 2 point og nr. 3 

får 1 point. 

Vinderen hos kvinderne med 11 point blev Aase Erringsø Larsen og med 5 point blev 

Tonny Jørgensen vinder hos herrerne. Gavekort og vin til vinderne samt et stort tillykke. 

Hulspilskonkurrencer endte med 3 vindere som havde nøjagtigt samme resultat, så de 

blev udråbt som vindere alle 3. Og det var Birthe Dohn, Tonny Jørgensen og Mogens 

Andersen. Gavekort og vin til alle 3 samt et stort tillykke. 

Efter kaffe og kage samt en advek ebbede festen ud og formanden takkede for ” god ro 

og orden ” og sædvanlig god stemning med et kom godt hjem. 

Juleafslutning den 18. december 2017. 

Mandag den 18. var 8 spillere mødt op til en omgang 9 hullers golf inden 

juleafslutningen der havde 50 tilmeldte. Efter gløgg og æbleskiver skulle vinderne af vor 

interne seniorturnering kåres. Turneringen består af 2 omgange Stableford og 2 

omgange Slagspil. Hvor der skal afleveres 1 scorekort i hver kategori. Afleveres der 2 

kort i hver kategori tæller den bedste score. ! 19 damer og 38 herrer havde afleveret 

scorekort i begge kategorier. Den bedste dame og herre i hver kategori får 1 point og så 

fremdeles. De 2 pointtal bliver lagt sammen og giver medlemmets placering. 

Hos damerne - som vinder af begge kategorier - med 2 point blev Aase Erringsø Larsen 

vinder. På 2. pladsen med 12 point kom Jytte Langebek og på 3. pladsen med 13 point 

kom Jytte Eriksen.  

Hos herrerne med 3 point blev Erik Rømer vinder. På 2. pladsen med 8 point kom 

Jørgen Gotfredsen og på 3. pladsen med 15 point kom Stig Person. Fine gaver fra Kop 

& Kande samt vin til de 6 præmietagere. 

Formanden takkede for det pæne fremmøde, ønskede god jul og kom godt hjem samt et 

på gensyn den 28. til Nytårsparolen. 

Nytårsparole den 28. december 2017. 

Nytårsparole den 28. december havde 64 tilmeldte, men der var desværre et frafald på 

10, hvilket jo kan have mange årsager. Da vi ( klubben ) skal betale restauranten for 

antal tilmeldte, er det jo lidt ærgerligt at skulle betale for de frafaldne. Men sådan er det 

jo. Bestyrelsen vil derfor bede de tilmeldte medlemmer, der ikke kan komme, om at 

melde afbud så tidligt som muligt. Så kan vi måske spare lidt valuta. Selve Parolen gik 

som vanligt rigtigt godt med god stemning til Champagnen og den hjemmebagte 



kransekage. Tipskuponen var åbenbart lidt for svær, da kun Vagn Hansen var i stand til 

at tippe 10 rigtige, skarpt forfulgt af 7 med 9 rigtige. 1 flaske vin vil Vagn. 

Traditionen tro fyrede Lars et batteri af for at skabe den rette nytårsstemning. 

Formanden takkede medlemmerne for deres aktive deltagelse i de af bestyrelsen og 

medlemmernes arrangerede sammenkomster. For som han sagde må de kunne lide os - 

for noget rigtigt må vi jo gøre. Afsluttet med et godt nytår og på et glædeligt gensyn i 

2018 som mindst bliver lige så godt som 2017. 

 

Bestyrelsen. 

Frede Kruse-Christiansen, Stig Person, Lars Hartig og Jørgen Gotfredsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 2 
 

Forslag til vedtægtsændringer 2018. Greve Golfklub. 

Ændringerne er markeret med grøn (fed skrift) 

 

§2. 

Forslag 1 
Stk. 4: Klubbens medlemskategorier, der tilrettelægges i overensstemmelse med DGU’s 

regler, 

omfatter følgende: 

      - Seniorer fuldtidsmedlemmer (over 25 år) 

      - Seniorer hverdagsmedlemmer (over 25 år) 

      - Studerende ungseniorer (indtil 26 år) 

      - Juniorer (indtil 18 år) 

      - Passive medlemmer 

      - Andre af DGU godkendte medlemskategorier efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse.         

         Jf. endvidere § 6 stk. 5 

Begrundelse: 

Det findes hensigtsmæssigt at henvise til den særlige dispensationsbestemmelse i §6 Stk. 

5 

 

Forslag 2 
Oprindelig tekst: 

Stk. 5: Ønske om overgang til anden medlemskategori - fra hverdagsmedlem til senior 

og visa versa samt fra aktiv til passivt medlem og visa versa – skal ske skriftligt til 

bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af december måned 

Forslag til ny tekst: 

Stk.5: Medlemskabet er bindende for et regnskabsår. Udmeldelse samt ønske om 

overgang til billigere medlemskategori skal ske skriftlig til bestyrelsen med en 

måneds varsel til udgangen af december måned.  

Overgang til dyrere medlemskategori kan ske uden varsel.  

Ved udmeldelse, jf. ovenfor, og genindmeldelse inden 1. juni det efterfølgende år 

betales fuldt kontingent for dette år.                                                                                                                                                

Begrundelse: 

Teksten bringes i overensstemmelse med intentionerne for medlemsskift, og de faktiske 

forhold. 

              §3 

      

  

Forslag 3 
 Stk. 6: Kontingentrestance udover 14 dage fire uger medfører spillekarantæne, 

medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. 

Begrundelse: 

Tilpasning for at tage hensyn til diverse frister m.m. 

 

Forslag 4 
Stk. 7: Kontingentrestance udover 1 to måneder medfører eksklusion fortabelse af 

medlemskab, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere 



herfra.                                        Ved fortabelse af medlemskab forfalder 

kontingentet frem til første årsskifte, uanset de aftalte betalingsintervaller. Når 

restancen er betalt indtræder medlemmet igen og generhverver sine rettigheder. 

Begrundelse: 

Efter vedtægterne er et medlemskab gældende for et kalenderår, og klubben disponerer 

økonomisk i overensstemmelse hermed. Der skabes samtidig mulighed for, at personer, 

der betaler deres gæld i sæsonen, kan genindtræde i deres medlemskab. 

 

§ 5 

 

Forslag 5 
Stk. 1: Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges for tre år ad gangen, idet der 

årligt afgår henholdsvis tre (2015), 4 (2016) og 3 (2017) – fire – tre medlemmer med 

udgangspunkt i generalforsamling 2018. Genvalg kan finde sted. 

Begrundelse: 

Ændring for at fremtidssikre vedtægten 

 

 

 

 

§6 

Forslag 6 
Stk. 5: Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter. Bestyrelsen kan dispensere fra 

bestemmelserne i § 2 om medlemskab og meddele specialfuldmagter. 

Begrundelse: 

Klubben har erfaring med, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne dispensere f.eks. når 

en studerende ikke opfylder alderskriteriet og er ældre end 26 år.                                     

 

Forslag 7 
Stk. 6: Bestyrelsen disponerer i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne 

forelagte budget. Klubbens drift skal år for år tilstræbes at være i balance. 

Begrundelse: 

Vedtagne budget ændres til forelagte budget, hvilket følger af § 4 Stk. 12 (Dagsorden 

for den ordinære generalforsamling. 

§7 

Forslag 8 
Stk. 2: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller 

generalforsamlingens opfattelse er behov for. 

Turneringsudvalg, Juniorudvalg Ungdomsudvalg, Eliteudvalg, Begynderudvalg, Bane 

og Miljøudvalg, PR og Infoudvalg samt Handicapudvalg er faste udvalg. Disse udvalg 

konstitueres snarest efter generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Det foreslås, at juniorudvalg fremover betegnes ungdomsudvalg på grund af 

aldersspredningen (5 – 21 år) og dermed er mere dækkende.   

 

§9 

Forslag 9 
Stk. 2: Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions 

handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i 

henhold til det af DGU fastsatte slope - system.                                                                                              



Sager om overtrædelse af EGA-handicapsystemet afgøres af Handicapudvalget. 

Handicapudvalgets afgørelse kan alene ankes til DGU´s handicapkomité 

Begrundelse:      Følger af reglerne for EGA- handicapsystemet. 

Forslag 10 
§9 stk. 3 flyttes ned til nyt Stk. 6. I konsekvens heraf bliver Stk. 4 til Stk. 3 og Stk. 5 til 

Stk. 4 Dette af forståelses- og ordenshensyn. 

 

Forslag   11 
Oprindelig tekst: 

Stk. 4:  3: Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne 

eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben. Alle afgørelser 

omfattet af DGU´s vedtægters § 10 kan af medlemmet kræves indbragt for Dansk Golf 

Unions Amatør- og Ordensudvalg inden fire uger efter, at forholdet er begået, eller at 

parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 

Begrundelse: 

Det fremgår af DGU´s vedtægter, at afgørelser om indskrænkning af klubbens og 

spillernes rettigheder samt efterlevelse og forståelse af DGU´s regler kan indbringes for 

DGU´s amatør og ordensudvalg.  

Forslag 12 
Oprindelig tekst: 

Stk. 3: 5:Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv de bestemmelser, som findes nødvendige af 

hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse. I alle sådanne afgørelser er 

bestyrelsens afgørelse endelig og kan ikke ankes til anden instans. 

Begrundelse: 

Det præciseres, at denne type afgørelser alene er et klubanliggende 
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Bilag 3 

 

 

 

Golf i Greve Golfklub i 2018 
 

Intet indskud  
 

Uforpligtende informationsmøde om alle kategorier, særlige tilbud og træning 

ALLE  MANDAGE  KL. 12.30  I KLUBHUSET 

 

A) 

Medlemskab 
 

Indhold 
DGU 

Kort 

Årlig 

betaling 

Halvårlig 

betaling 

Måned 

via BS 

1) Fuldtid 

 

Frit spil på alle tider  

og frie træningsbolde 

 

Alm. 

kort 

6.400 3.200 580 

2) Hverdag 

 

 

 

Spil før kl. 14 i hverdag og efter  

kl. 14 i weekend / helligdage 

(kl. 13 i december og januar)  

Kr. 100,- i rabat på øvrige tider 

og frie træningsbolde 

 

Fleks 5.000 2.500 460 

3) Greenfee Betaler greenfee hver gang 

 

Fleks 875 - - 

4) 18 – 26 år  

Ungseniorer * 

Frit spil på alle tider  

og frie træningsbolde 

* Disp.  til ældre fuldtidsstuderende 

 

Alm. 

kort 

2.800 1.400 270 

5) Junior 

prøvemedlem 

 Nej  Gratis i 3 måneder herefter 

indmeldelse i kategori 6, 7 eller 8.  

6) Grevlinge 

3 – 6 år  

Frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i grevlingetræning 

 

50% rabat hvis en forælder er 

fuldtidsmedlem 

 

Nej  600 

 

 

300 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

7) Junior 

7 – 18 år 

uden 

banetilladelse 

 

Frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i juniortræning 

 

50% rabat hvis en forælder er 

fuldtidsmedlem 

Nej 950 

 

 

475 

475 

 

 

- 

- 

8) Junior 

7 - 18 år 

med 

banetilladelse 

 

Frit spil på alle tider  

og frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i juniortræning 

 

50% rabat hvis en forælder er 

fuldtidsmedlem 

 

Alm. 

kort 

1.650 

 

 

 

825 

825 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 



9) Long 

distance 

 

Frit spil på alle tider.  

Kræver hjemmeklub med 

fuldtidsmedlemskab i en anden 

golfklub under DGU samt bopæl 

min. 60 km. fra Greve Golfklub. 

(Dispensation til afstand kan søges 

hos bestyrelsen).  

 

Nej  3.300 1.650  

10) Prøve-

medlemskab 

Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 

gruppetræning, brug af 

træningsanlæg og par 3 bane samt 

frie træningsbolde. 

 

Nej Gratis i 3 måneder 

 

Herefter kr. 300 pr. måned  

 

11) Senior 

Plus Golf  

 

 

Tilbud til medlemmer af 

ÆldreSagen og medlemmer af 

Hjerteforeningen. 

 Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 

gruppetræning i sæsonen, brug af 

træningsanlæg og par 3 bane. 

 

Nej  Gratis i 3 måneder 

 

Herefter kr. 200 pr. måned  

 

12) 

Klubgolfer 

 

Spil på par 3 bane og brug af hele 

træningsanlægget på alle tider.  

(Træningsbolde samt 

træningslektioner tilkøbes) 

Nej - - 100 

13) Passiv 

 

 Nej 100   

14) Vinter 

medlemskab 

Langdistance medlemskab fra 1. 

oktober - 15. marts med frit spil. 
 

(Ved indmeldelse senest 31. marts 

fratrækkes de kr. 1.600,- fra kontingentet. 

Gælder dog kun indmeldelse som fuldtids- 

eller hverdagsmedlem) 

Nej 1.600 1.600  

 

Greve Golfklub er med i DGU’s junior greenfee ordning, hvor op til 3 juniorer spiller 

gratis i følgeskab med en fuldt betalende voksen hos de tilknyttede klubber. 

 

Klubben forbeholder sig ret til at udbyde særlige tilbud sæsonen igennem.  

 

B) Greenfee  
Greenfee: Hverdage Weekend/Helligdage 

9 huller kr. 200 kr. 250  

18 huller  kr. 300 kr. 400 

Spil på par 3 banen  kr.   50 kr.   50  

 

Hverdags- og Fuldtidsmedlemmer kan medtage op til 3 greenfee gæster i sin bold og 

opnå 100,- kr. i rabat på ovenstående pris.  

 

 

 

 

 

 

C) Samarbejder   



 

C.1) Golfhæftet  

      Greve Golfklub er med i Golfhæftet aftalen, som giver kortholder ret til 1 runde  

      greenfee til halv pris af den normale greenfee pris på hhv. 300 kr. på hverdage og    

      400 kr. i weekenden.  

 

C.2) SGS Samarbejde / Fritspilsordning     

I 2017 deltog 7 golfklubber i SGS samarbejdet: Falster, Greve, Harekær, Ishøj, 

Køge, Sydsjælland og Vallø. Se hjemmesiden for yderligere beskrivelser. 

http://www.grevegolf.dk/for-medlemmer/sgs-selandia-2016.aspx  

Aftalen for 2018 forventes aftalt i november. 

  

C.3) Greenfee aftaler med andre golfklubber  

      Aftaler er indgået med en række golfklubber. Se hjemmesiden:      

      http://www.grevegolf.dk/gaest/greenfee-aftaler.aspx  

 

D) Træningsbolde  
1 spand     kr.  20,- 

10 spande kr. 170,- 

30 spande kr. 425,- 

Frie bolde årskontingent kr. 800,- og kr. 1.000 for ikke-medlemmer   

 

E) Greve Golfklubs medlemskategorier og kontingenter 
      Kontingentet til Greve Golfklub, der inkluderer spilleret, er afhængig af den valgte   

      kategori. 

      Der betales intet indskud. 

      Medlemskab følger kalenderåret – opsigelse senest 30. November.  

      Prøvemedlemskaber dog efter konkrete indmeldelsesbetingelser. 

      Kontingenter med DGU kort inkluderer forsikring og årskontingent til Dansk Golf  

      Union. 

      Kategorier og kontingenter efter generalforsamling i marts 2017 og klubbestyrelsens  

      indstilling  til generalforsamlingen i marts 2018. 

 

F) Skift af medlemskategorier 
       Efter skriftlig anmodning kan der mod merbetaling, når som helst: 

       - skiftes til Fuldtidsmedlem fra kategorierne 2, 3, 4, 9 og 14 

       - skiftes til Hverdagsmedlem fra kategorierne 3, 4, 9 og 14  

       - skiftes fra Nybegynder til alle kategorier 

       - skiftes fra Senior Plus Golf medlem til alle kategorier 

       - skiftes fra passivt til aktivt medlemskab af alle kategorier 

       Ønske om ”omvendt” skifte skal ske skriftligt op til næstfølgende 30. November    

       med virkning fra følgende årsskifte.  

       Der kan ikke skiftes til prøvemedlemskaber og Senior Plus Golf. 

 

G) Udmeldelse 
       Udmeldelse af Greve Golfklub kan jfr. vedtægterne § 3 - skal ske med 1 måneds  

       varsel til kommende årsskifte 

 

 

 

 

 

 

http://www.grevegolf.dk/for-medlemmer/sgs-selandia-2016.aspx
http://www.grevegolf.dk/gaest/greenfee-aftaler.aspx


H) Betalingsbetingelser 
       Medlemskabet (med undtagelse af kategorierne 5, 10, 11, 12 og 14) følge      

       kalenderåret og kontingentet opkræves forud enten helårligt 1. jan., halvårligt 1. jan.       

       og 1. juli.  

       Kategorierne 1, 2, 4 og 12 kan betales månedsvis, men kun via Betalingsservice  

      (BS).  

       Betalingsservice anbefales for alle medlemskaber. 

 

 

 Bliv medlem ved henvendelse i klubhuset eller via hjemmesiden 

www.grevegolfklub.dk  eller  www.grevegolf.dk 

   

Yderligere information på   klubben@grevegolfklub.dk  tlf. 40280864  

eller   info@grevegolf.dk   tlf. 46134005 
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  Greve Golfklub   

 

 


