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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

GENERALFORSAMLING 2018 
Dato:  14. marts 2018 

Til stede: Fra bestyrelsen: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS)  

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Torben Lindholm (TL) deltog som dirigent 

 

Ansatte: 

Stine Kiel Larssen (SKL) 

Axel Krag (AK) 

 

1. Generalforsamlingens åbning 

 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød velkommen og orienterede om, at kun aktive 

medlemmer med hjemmeklub i Greve Golfklub har stemmeret ved generalforsamlingen. Endvidere fastslog 

formanden, at der var mødt 35 stemmeberettigede medlemmer op ud af klubbens ca. 1050 medlemmer. 

Formanden konstaterede, at det kunne være et udtryk for at klubben havde en informativt ”ris og ros-møde” 

den 6. februar. Dette præciseres i klubbens vedtægter.  

Formanden bød velkommen til Stine Kiel Larsson, som repræsenterer ejergruppen.  

Herefter gik formanden til pkt. 2. 

   

2. Valg af dirigent 

 

Torben Lindholm blev foreslået og valgt til dirigent. Torben Lindholm takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægtens §4 stk. 2 og §4 stk. 12, idet generalforsamlingen 

blev forhåndsvarslet den 5. januar 2018. Indkaldelse med dagsorden og bilag blev udsendt med KlubNyt 

3/2018 den 28. februar 2018, hvilket dirigenten ligeledes kunne konstatere var i overensstemmelse med 

vedtægterne.  

Referent blev Inge Larsen.  

Stemmetællere blev Marianne Schultz Flindt og Stig Person. Iht. vedtægterne afgøres afstemning ved 

simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer afgøres ved 2/3 flertal, hvilket ved dagens generalforsamling vil 

sige med 24 stemmer.  
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3. Beretning om klubbens virksomhed i 2017 

 

Årsberetning for Greve Golfklub tillige med samtlige udvalgsberetninger var udsendt med indkaldelsen. 

Ligeledes var der med indkaldelsen udsende omfattende årsberetninger fra de tre klubber-i-klubben 

Seniorerne, Linksgreverne samt Linksgrevinderne, som udelukkende er til orientering, idet disse allerede har 

været behandlet på de respektive klubbers egne generalforsamlinger. De enkelte udvalgsformænd blev efter 

tur spurgt om de havde yderligere kommentarer til beretningerne. 

  

Jesper Carstensen / Eliteudvalg:   Ingen bemærkninger 

Bruno Lundgård Hansen / Begynderudvalg: BLH havde ingen yderligere tilføjelser, dog ønskede  

han at takke samtlige faddere for deres arbejde i det 

forgange år samt udtrykke en tak til Greve Golfklub 

for den gode stemning, der hersker i klubben og 

dermed gør det rart for nye golfere at komme i 

klubben.   

Michael Stoltenberg / Juniorudvalg:   MS havde ingen yderligere tilføjelser til beretningen.  

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  Ingen bemærkninger. 

Ole Kahlen / Bane- og miljøudvalg:  opfordrede medlemmerne til at melde sig som frivillig  

til baneservice og sekretariatsservice, som omfatter 

hjælp (primært i forsæsonen) i sekretariatet med 

udstedelse af golfhæftet, opfyldning af boldnøgler 

samt general velkomst af gæster og medlemmer. 

Roland Pedersen / Regel – og Handicapudvalg: Ingen bemærkninger.  

Inge Larsen / PR- og infoudvalg:  henledte generalforsamlingen på den kommende – og  

årligt tilbagevendende – Golfens Dag, som i år er den 

22. april. IL vil i den kommende tid søge frivillige til 

afvikling af dagen og opfordrede desuden 

medlemmerne til at sprede rygtet om Golfens Dag.  

Lotte Stoltenberg / Frivilligkoordinator  Ingen bemærkninger 

Benny Flindt / Økonomiudvalg:  Ingen bemærkninger 

 

Frede Kruse-Christiansen overtog herefter ordet og informerede indledningsvis kort om de nye golfregler, 

som træder i kraft pr. 1. januar 2019. I efteråret 2018 går de ansvarlige for alvor i gang med at informere og 

undervise medlemmerne i de nye golfregler. 

For nyligt blev det endvidere klarlagt, at Europa og USA er blevet enige om et internationalt 

handicapsystem, som iværksættes 1. januar 2020. 

 

FKC henviste til ris- og rosmødet og orienterede kort om den nye turnering Short Game Challenge, som 

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

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

Short Game er dels et godt alternativ til dem, der synes golf er meget tidskrævende og dels kan være et godt 

udgangspunkt for at træne sit korte spil.  

 

Der vil blive etableret et træningsområde på klubbens indspilsområde. Der vil være scorekort til rådighed, så 

man løbende kan notere sin udvikling. Den klub, der samlet opnår flest point (dvs. jo flere spillere, jo flere 

runder, jo flere point) vinder 10.000 kr. til klubben.  

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

og bunker.  

 

På personalesiden kunne FKC orientere om en ny greenkeeper Peer Olausen, som starter til juni til 

erstatning for Niels Lohse, der stoppede ultimo 2017 for at tiltræde en stilling som chefgreenkeeper i 

Rønnede. Peer Olausen er 52 år.  
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P.t. arbejdes der med at få en ny greenkeeperelev pr. 1. april. Endelig kommer der en person i 

arbejdsprøvning. Greenkeeperpersonalet er ansat af Greve Golfklub.  

Sekretariatet og Axel er ansat af ejerstaben.  

I køkkenet får Charlotte fremover assistance af Alberte og Birgitte.  

 

I flere år har DANA sponsoreret klubbens takketurnering for de frivillige. DANA har ændret strategi og 

trukket sig ud af alt golfrelateret arbejde. Derfor søger klubben en ny sponsor for takketurneringen, der 

afholdes i september. Sponsoratet skal være i størrelsesordenen 30.000 – 40.000 kr. FKC understregede, at 

denne turnering som tak for de frivilliges arbejde vil blive afholde uanset hvad.  

 

FKC takkede afslutningsvis baneejerne for det gode samarbejde og rettede desuden en tak til de ansatte, alle 

de frivillige samt til bestyrelses- og forretningsudvalgskolleger. 

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål til beretningen.  

 

Jørgen Angermann henviste til ris- og rosmødet den 6. februar, hvor der blevet talt om nogle 

uregelmæssigheder omkring handicapregulering, og Jørgen spurgte, om dette arbejde var færdiggjort.  

RP kunne oplyse, at arbejdet igangsættes den 16. marts.  

 

Da der ikke var flere spørgsmål og kommentarer, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer Benny Flindt gennemgik regnskabet, som blev vist på projektor. Med udsendelse af dagsordenen 

informeres medlemmer om, at regnskabet kan rekvireres, såfremt det måtte ønskes. BF konstaterede, at der 

var to medlemmer, der havde gjort brug af denne mulighed. Dirigenten spurgte, om generalforsamlingen 

havde kommentarer til regnskabet.  

Benny Nielsen spurgte til klubbens medlemssammensætning. SKL meddelte, at antallet af 

fuldtidsmedlemmer er 450, greenfeemedlemmer tæller 281 og hertil kommer så juniorer, langdistance- og 

hverdagsmedlemmer.  

Dirigenten læste revisorernes bemærkninger op. Revisorerne konstaterede, at regnskabet udviste et 

retvisende billede af Greve Golfklubs aktiviteter.  

Da der ikke var yderligere kommentarer, blev regnskabet for 2017 godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

 

FKC indledte dette punkt med at beklage det omfattende materiale, der var udsendt til dette års 

generalforsamling. De foreslåede vedtægtsændringer er et udtryk for, at klubben nødvendigvis må have 

nogle vedtægter, der matcher det retsmæssige.  

Herefter fremlagde bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændringer: 

 

§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 
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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. 
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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 armatør 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 

 

Herudover stillede bestyrelsen forslag om følgende præcisering i vedtægterne: 

§4 Stk. 3: Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer med hjemmeklub i Greve Golfklub, som ifølge 

dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. 

 

Samtlige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.  
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6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

 

Benny Flindt gennemgik budget og kontingenter på projektor. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål 

til det fremlagte budget. Budgettet blev taget til efterretning og kontingenter blev vedtaget.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

Nuværende Inge Larsen modtog genvalg 

Nuværende Roland Pedersen modtog genvalg 

Nuværende Lotte Stoltenberg ønskede ikke genvalg. Søren Leander Nielsen modtog nyvalg 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

A. revisor for en toårig periode 

Nuværende Søren Kramer blev genvalgt.  

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Aase Aarskov Hansen modtog genvalg.  

 

Inden overgangen til eventuelt bad dirigenten om generalforsamlingens accept til at lave små sproglige 

rettelser til de behandlede vedtægtsændringer. Rettelserne vil udelukkende være af grammatisk art og ikke 

have betydning for vedtægterne i øvrigt.  

Bestyrelsen fik generalforsamlingens samtykke. 

 

9. Eventuelt 

 

Under eventuelt spurgte Tonny Jørgensen til regionsgolf. Den nye koordinator Gitte Rolsted Christensen var 

ikke til stede, men bestyrelsen lovede at undersøge, i hvilke rækker Greve Golfklub deltager og herefter 

informere om dette på klubbens hjemmeside.  

FKC benyttede lejligheden til at understrege, at det er klubbens holdning at alle, der har tilmeldt sig 

regionsgolf skal have mulighed for at komme ud at spille kampe. Det er således ikke meningen, at der skal 

stilles med stærkeste hold ud fra handicap men derimod at alle deltagere får plads på holdene. 

Sonja Rasmussen spurgte til placeringen af short game området. Hertil kunne formanden oplyse, at 

indspilsområdet samt puttinggreen benyttes.  

FKC oplyse, at han selv og Inge Larsen i den kommende weekend deltager i DGUs Tema- og 

Repræsentantskabsmøde i Korsør. Desuden oplyste formanden om et kommende temamøde mellem 

bestyrelsen og samtlige klubber-i-klubben. Ved temamødet er det meningen, at mulighederne for 

samarbejdet på tværs af bestyrelse og klubber-i-klubben drøftes og at der skal udveksles ideer.  

Dirigenten takkede afslutningsvis bestyrelsen for et godt arbejde og gav herefter generalforsamlingen tilbage 

til formanden for en afsluttende bemærkning. Frede Kruse-Christiansen takkede Lotte Stoltenberg for 

hendes arbejde som frivilligkoordinator. LS fik overrakt en lille opmærksomhed som tak. FKC bød samtidig 

velkommen til Søren Leander Nielsen.  

Yderligere var der tak til dirigenten for vellykket styring af generalforsamlingen samt for juridisk assistance 

i forbindelse med bestyrelsens arbejde med vedtægtsændringerne.  

 

Endelig var der tak til alle de fremmødte medlemmer. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30   

 

Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 


