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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 06. MARTS 2019 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 2018 – bilag 1. 
 
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  
 
5: Indkomne forslag. 
    Ingen 
     
6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
 
    a : Indskud kr. 0 
    b : Specificeret budget forelægges. 
    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2019”  – bilag 2. 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
     A: 4 bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 
          Nuværende Frede Kruse-Christiansen, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Benny Flindt, der indstilles til genvalg. 
          Nuværende Jeppe Dohn, der indstilles til genvalg.     
          Nuværende Ole Kahlen, der indstilles til genvalg. 
           



     B: 1 bestyrelsesmedlem for en etårig periode: 
           Jesper Carstensen er efter ønske udtrådt af bestyrelsen i november 2018. 
           Bendt Nolsøe indstilles til nyvalg 
           
      
8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 
 
    A: 1 revisor for en toårig periode: 
         Nuværende Stig Person, der indstilles til genvalg.     
          
     
    B: 1 revisorsuppleant for en etårig periode: 
         Poul Erik Rasmussen indstilles til nyvalg. 
       
9: Eventuelt. 
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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 2018. 
 

Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 
generalforsamling, som i år afvikles onsdag den 06. 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  
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 i lighed med tidligere år 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 i almindelighed 
ønsker den totale information eller 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: 
37 siders Forretningsudvalgsreferater, 8 møder i 2018 – til dato. 
30 siders Bestyrelsesreferater, 6 møder i 2018 – til dato. 
33 siders indkaldelse og beretninger fra den ordinære generalforsamling 2018. 
6 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2018. 
6 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2018. 
6 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2019. 
 
2: Under Nyheder: 
En lang række konkrete nyheder. 
13 udgivelser af Klubnyt Greve 2018 – sendt til hver enkelt medlem. 
 
3: Under klubben – udvalg og Samarbejds- og Driftsudvalg. 
Adskillige siders beskrivelser og udvalgsreferater fra de mange udvalgsområder og aktiviteter – 
herunder samarbejdsmøder med ApSet (Baneejere). 
 
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. 
I de senere år har vi nydt godt af omtaler i den meget lokale Tunepost og digitalt i ”Vi bor her” i 
Greve delen. 
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 efterfølgende siders beretninger fra klubbens 
udvalg er foreningsåret og sæsonen 2018 velbeskrevet. Jeg vil nedenfor derfor indskrænke 
mig til en kort omtale af enkelte udvalgte områder og vigtigere tiltag i sæsonen 2018. 
 
Hen over vinteren er der masser af aktivitet i Greve Golfklub. Bestyrelsen, Forretningsudvalget, 
de faglige udvalg, sekretariatet og greenkeeperstaben arbejder med planerne for den kommende 
sæson og de mest hårdføre golfspillere nyder vintersolen på golfbanen.  
 
Nytår betyder tid til at gøre status, men også tid til at planlægge den nye sæson, som er klubbens 
8. sæson i den nye konstellation. Det er siden 2012 gået stærkt for golfklubben på Karlslunde 
Centervej, som har været inde i en rivende udvikling og i 2014 for første gang nåede det magiske 
medlemstal 1000. Som i alle andre klubber sker der hvert år en naturlig afgang pga. fraflytning og 
alder, men 1. januar 2019 kunne klubben for andet år i træk gå en ny sæson i møde med et 
medlemstal på over 1000 medlemmer. Det er en stor tilfredsstillelse i en tid hvor mange af vores 
kolleger desværre kæmper med økonomien, men når det er sagt, så er det jo ikke alene et 
spørgsmål om økonomi, det er i høj grad også et skulderklap og en anerkendelse af den samlede 
indsats fra både bestyrelsen, udvalgene, sekretariatet, personalet og de frivilliges arbejde.  
 
Men Greve Golfklub hviler ingenlunde på laurbærrene og traditionen tro mødes klubbens ti 
bestyrelsesmedlemmer til et kick-off-bestyrelsesmøde en søndag i januar. Fra tidlig morgen til sen 
eftermiddag fordyber bestyrelsesmedlemmerne sig i golfarbejdet for at gøre klar til endnu en god 
golfsæson i Greve Golfklub.  
 
Et blomstrende klubliv 
De fleste af Danmarks 190 golfklubber arbejder med analyseværktøjet ”Golfspilleren-i-Centrum”, 
som kan kortlægge indsatsområder samt klubbernes stærke og svage sider. Ved at spørge både 
medlemmer og gæstespillere måler analyseværktøjet blandt andet på klubliv og sociale 
arrangementer, og netop på disse to områder scorer Greve højt. I klubliv rangerede Greve således i 
2018 på en 11. plads og klubbens sociale arrangementer blev vurderet til en 9. plads blandt de 
danske klubber, der anvender analyseværktøjet.  
Klublivet er netop én af de ting, der er på agendaen ved dette års kick-off-møde. Greve Golfklub 
har en række velfungerende klubber-i-klubben, der arrangerer turneringer, klubaftner, rejser og 
meget andet for hhv. herrerne, damerne, seniorerne samt for klubbens nygolfere.  Klubberne-i-
klubben har deres egne bestyrelser og de fungerer hver især fint. Men vi vil gerne sikre en synergi 
mellem klubberne-i-klubben og hovedklubben, derfor indfører vi at repræsentanter for klubberne i 
klubben inviteres til at deltage i 1-2 årlige bestyrelsesmøder  - vores klubliv er og bliver Greve 
Golfklubs DNA, og det vil vi ikke gå på kompromis med. 
 
En klub for alle 
Uanset om man er et helt ubeskrevet blad indenfor golf, om man spiller på ét af klubbens fire 
elitehold eller om man befinder sig et sted lige midt imellem, så er der et tilbud i Greve Golfklub.  
Netop de mange spillere ”midt imellem” tilbydes at deltage på ét af klubbens seks hold i den 
landsdækkende turnering Regionsgolf.  
Regionsgolf Danmark har siden sin spæde start for over 40 år siden udviklet sig til at være en 
landsdækkende turnering med tilsammen over 1000 hold. På hvert hold deltager to damer og fire 
herrer, så med Greves seks hold i forskellige rækker er der rig mulighed for at komme ud og spille 
turneringsgolf. 
Gitte Rolsted Christensen overtog i 2018 posten som regionsgolfkoordinator i Greve Golfklub. 
Hun er godt tilfreds med sin første sæson på posten, hvor to af klubbens hold vandt deres 
respektive puljer og gik videre til slutspillet og hun glæder sig til at komme i gang med den nye 
sæson.  
 



Danmarksturneringen 
Greve Golfklub havde i 2018 fire hold i Danmarksturneringen. Klubbens førstehold sikrede sig 
endnu en sæson i 2. division. Andet- og tredjeholdet forblev i hhv. 4. og 5. division. Desuden har 
klubben et damehold, der spiller i kvalifikationsrækken. Klubbens eliteudvalgsformand Jesper 
Carstensen valgte i november 2018 - efter knap fem års arbejde i bestyrelsen - at afgive posten. 
Den mangeårige holdkaptajn Bendt Nolsøe overtog formandsposten, og skal således have 
bekræftet sit mandat ved denne generalforsamling .  
 
Klubbens vigtigste aktiv - banen 
Uden golfbane ingen medlemmer og uden medlemmer ingen klub, så uanset hvordan man vender 
det, så er golfbanen klubbens vigtigste aktiv. 2018 var et udfordrende år for vore greenkeepere. 
Rent vejrmæssigt var det et usædvanligt år. Vinteren og den første del af foråret var usædvanlig 
våd, så våd, at banen for første gang nogen sinde måtte lukke i nogle dage i løbet af vinteren pga. 
vand. Derefter fulgte så én af de tørreste somre i mange år. Væksten gik i stå på fairways og 
rough, mens greens og tee-steder kun overlevede med vanding. Til gengæld viste Greves ellers så 
berygtede rough sig nådig mod spillerne, - boldene kunne findes og tilmed spilles og spillerne fik 
langt rul på de tørre fairways. Da sommeren var tørrest og de fleste danske golfbaner nærmest 
afsvedne frygtede mange, at det aldrig ville blive godt igen, men da vejret i efteråret atter fandt sit 
naturlige leje, stod banen flottere end nogensinde.  
 
Ideer – ønsker – forslag til fremtidige indsatser. 
I efteråret forberedte bestyrelsen nedsættelse af en Ide- og Fundraising gruppe med det formål 
at benytte den aktuelle positive samarbejdssituation mellem jordejer, baneejer og klubben, der er 
tre selvstændige juridiske og økonomiske enheder, til - via fællesdrøftelser - at prioritere egne og 
klubmedlemmernes umiddelbare ønsker og forslag til forandringer, forbedringer eller udbygning 
på såvel hele området som på bygninger, vejanlæg, træningsfaciliteter og selve 18 huls banen. 
I forbindelse hermed skal gruppen søge at konstatere forslagenes omfang og konstatere behov for 
den nødvendige økonomi, samt efterfølgende vejlede om mulighederne for såvel juridiske som 
økonomiske løsninger. 
Ved årets Info, Ris og Ros møde primo februar frembragte Tonny Jørgensen forskellige tanker og 
muligheder for at løse problemerne med den meget dårlige tilkørselsvej – herunder evt. etablere et 
system hvor klubbens medlemmer via en ekstra kontingentbetaling eller vejfond medvirker.  
Netop problemerne med vejen er tænkt behandlet i nævnte Fundraising gruppe, men også en 
udskiftning af den gl. lade, et toilet på banen ved hul 15, ændringer af Driving Ranchen m.m. er 
oplagte emner. 
Det er jfr. Infomødets konklusion efterfølgende aftalt med Tonny Jørgensen, at problemstillingen 
drøftes ved denne generalforsamling – ikke som et forslag - men som en vejledning af hvad vi alle 
som medlemmer mener om disse emner. 
Jeg forventer derfor, at dirigenten under beretningen tillader et særligt indlæg fra Tonny 
Jørgensen, et kort svar fra undertegnede efterfulgt af en kort debat om emnet m.h.p. en 
konstatering af medlemmernes syn på sagen.    
 
 
Gæster i Greve 
I 2018 kunne Greve notere sig et lille jubilæum, da klubben for 5. gang afviklede Linksuge. 
Næsten 600 golfspillere deltog i de hyggelige turneringer i uge 29. Halvdelen af deltagerne var fra 
andre golfklubber i Danmark og enkelte fra Sverige. Det er meget positivt, at konceptet 
simpelthen har aflivet fordommen om, at golf er en egoistsport. Med Greve Linksuge ønsker vi at 
vise, at golf også er en social sport. Således er fire ud af ugens seks turneringer par- eller 
holdturneringer og vi mærker en stor søgning til disse lidt mere sociale turneringer, som derfor 
også hurtigt bliver overtegnet. Der sker til stadighed overvejelser om muligheder for ændringer 



eller udvidelser a’la den model som ugen i dag er udtryk for. Også i 2019 inviterer vi til Greves 
Linksuge i uge 29. 
Men også til dagligt gæster mange golfspillere Greve, ikke mindst i kraft af SGS samarbejdet, som 
Greve deltog i for tredje år i træk i 2018. Samarbejdet omfatter, udover Greve, golfklubberne 
Falster, Harekær, Ishøj, Køge, Sydsjælland og Vallø. Spillerne i de syv klubber kan nyde godt af 
at spille på hinandens baner mod et årligt gebyr. Vi oplever, at vores medlemmer er glade for den 
merværdi i medlemskabet, som SGS-samarbejdet giver og derfor fortsætter vi dette i 2019. Det er  
i øvrigt også positivt, at rigtig mange spillere fra de andre klubber i ordningen har vist stor 
interesse for at besøge vores bane i den forløbne sæson. 
Inden golfsæson 2018 officielt starter, har vi afviklet 5 klubaftner med undervisning i de nye 
golfregler, der trådte i kraft den 1. januar et ris-/rosmøde for medlemmerne afviklede vi den 6. 
februar. Når generalforsamlingen er overstået, er vi klar til at starte golfsæsonen helt officielt, og 
til den tid er vi klar til endnu en ny og spændende sæson for både medlemmer og gæster.  
 
Afslutning.  
Bestyrelsen takker for et godt og konstruktivt samarbejde med alle udvalg og klubber-i-klubben. 
Tak for de mange timer som alle 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 – såvel i klubben som i ApSet -, der hver dag yder en stor indsats på 
alle arbejdsområder – udendørs såvel som indendørs.  
Tak til vort ”talerør og udstillingsvindue – Sekretariatet”, der får roser fra nær og fjern. 
Endelig skal der også lyde en tak for et godt og konstruktivt samarbejde til alle eksterne 
samarbejdspartnere i Greve Kommune, kommunens idrætsforeninger og skoler, Ældresagen og 
Hjerteforeningen samt 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 2018 har bidraget til at Greve Golfklub er i fortsat vækst og for anden gang kunne 
starte et nyt forenings år med en flot medlemstal på over 1000 medlemmer.  
 
Februar 2019 
Inge Larsen, næstformand  / Frede Kruse-Christiansen, formand    
 
 
Sekretariatsarbejdet 
 
I sekretariatet bruger vi ikke visitkort – og det er nok godt nok. 
For det er svært at sætte ord på de stillinger, som vi bestrider på det lille kontor. 
Hverdagen i sekretariatet i Greve Golfklub er ikke som i de fleste andre golfklubber. Vi har 
aktivitet året rundt og er altid i gang. Hvis ikke vi hjælper nye medlemmer med at finde sig til 
rette, hjælper greenfeegæster med at bekræfte tider eller på anden måde servicerer vores 
medlemmer, så er vi måske i gang med at sælge golfbolde, finde den rette størrelse poloshirt til en 
gæst, varme en panini eller fylde håndklædepapir op på toiletterne. 
Oveni det hele ordnes regnskaber, skaffes samarbejdspartnere, arrangeres firmaarrangementer, 
sættes turneringer i Golfbox og bages morgenbrød. 
 
Vi har vores skrivebord i det lille kontor, men findes også tit bag baren, hvor vi med glæde 
serverer kaffe, øl eller andet godt til de trængende golfere. 
På samme måde er det også vores kolleger i køkkenet, som fylder boldnøgler op, sælger 
golfhæfter eller tøj, når vi ikke er på pinden. 
 



Vi vil ikke, som i mange andre golfklubber, være et sekretariat med nedrullede persienner og 
lukkede døre. Når vi er i huset, så er der åbent i alle afdelinger. 
Det er vores overbevisning at synergien mellem kontor og cafe giver medlemmer og gæster en 
bedre service. Især i vinterhalvåret hvor det set med økonomiske briller ikke kan svare sig at holde 
cafeen åben. Men fordi vi i Sekretariatet betjener baren møder vi vores medlemmer og gæster i 
baren i stedet.  
 
Vi har ikke meget plads og vores lille motorrum kan derfor godt virke som om det er ved at dampe 
over af og til. Det kan nemlig være udfordrende at fordybe sig i den opgave man er i gang med, 
mens der står gæster og hyggesnakker ved skranken. 
Men det er sådan vi kan lide det og vi ønsker det på ingen måde anderledes.  
Vi, både Stine, Axel og Sarah-Cathrine, trives med dette noget utraditionelle kontormiljø og der er 
altid plads til en snak eller hjælpe med et regelspørgsmål, et handicap der skal rettes eller lign. 
 
Vi skiftes til at hjælpe medlemmer og gæster ved skranken eller indtjekning, mens den anden kan 
arbejde videre. Så det er ikke for at være uhøflige, når vi ikke kigger op fra computeren.  
 
Vi glæder os til endnu en spændende, indholdsrig og skøn sæson i Greve Golfklub. 
 
Sekretariatet; Sarah-Cathrine Wandsø og Stine Kiel Larsson  
 
 
 
 
Frivilligkoordinatorens årsberetning 2018 
 
Som nyvalgt til bestyrelsen og i forretningsudvalget, har det været mit første år på posten. Da jeg 
har fået en fin overdragelse af min forgænger på posten Lotte Stoltenberg, har jeg derfor haft et 
godt fundament at bygge videre på, i forhold til selv at sætte præg på mit videre arbejde.  
Ud over de vanlige møder i bestyrelse og forretningsudvalg, var en af de første principbeslutninger 
der skulle tages, om vi skulle fortsætte med analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum 
(spørgeskemaet der udsendes til alle medlemmer og greenfee-spillere i løbet af sæsonen). 
Holdningen fra brugerne i Greve var, at vi nok fik for lidt ud af værktøjet. Vi inviterede derfor en 
superbruger fra DGU til golfklubben, for at gennemgå mulighederne i programmet, herunder 
hvordan analyser og resultater skulle tolkes. Efter gennemgangen var det opfattelsen, at vi kunne 
få en god og opdateret temperaturmåling, både fra medlemmer, men også greenfee-spillere, på en 
række områder (bane, cafe, sekretariat, træner, atmosfære osv.), som vi havde svært ved at se, 
hvordan vi skulle kunne få på anden vis. Det blev derfor besluttet, at vi fortsætter med at abonnere 
på værktøjet. 
I forhold til Golfspilleren i Centrum blev det samtidig drøftet og besluttet, at vi nok skulle være 
endnu mere tydelige i vores kommunikation med medlemmerne, f.eks. i Klubnyt, både når der 
kommer ros, men i særdeleshed, også når vi får kritikpunkter der skal rettes op på, for dermed at 
signalere, at vi har erkendt, hvis vi har et givent problem. Samtidig blev det besluttet vi ville følge 
op med en tydelig beskrivelse (også i Klubnyt), af hvad vi gør for at rette op på sagen. Det blev 
ligeledes bestemt, at vi ville gøre en stor indsats, for at adressere de specifikke kommentarer 
respondenterne giver, så man oplever, at evt. kritik bruges konstruktivt. I forlængelse af 
ovennævnte har jeg deltaget i et kursus i DGU, med det formål at få endnu større indsigt i 
værktøjet. Med ovennævnte tiltag, er det vores forhåbning, at medlemmerne oplever, at det gør en 
forskel at besvare undersøgelsen, så endnu flere vil bruge tid på at besvare spørgsmålene, når 
mailen dukker op i indbakken. 
 



En anden vigtig ting vi bruger Golfspilleren i Centrum til, er til at få nye frivillige ind i folden på. 
Vi er meget afhængige af, at medlemmerne hjælper med de mange opgaver. Vi har igen i år været 
så heldige, at vi har fået en del nye henvendelser fra medlemmer, der ønsker at tage del i det 
frivillige arbejde, både direkte i et de forskellige udvalg, men også frivillige hjælpere til konkrete 
opgaver. Det har i den sammenhæng været min opgave at få distribueret de nye frivillige videre til 
de relevante udvalgsformænd, så der relativt hurtigt efter besvarelse af spørgeskemaet, blev rettet 
henvendelse til de pågældende, med henblik på at træffe nærmere aftaler for det frivillige arbejde. 
 
Som en lille tak for hjælpen til de mange frivillige, har vi, i lighed med tidligere år, afviklet en 
turnering inkl. spisning, hvor kun alle hjælperne var inviteret. I september 2018 afviklede vi derfor 
De frivilliges turnering. Der blev i alt inviteret 75 frivillige til at deltage. Da vi i 2018 ikke havde 
nogen sponsor til turneringen, blev udgifterne afholdt via klubbens eget budget, med god 
økonomisk støtte fra baneejer, så tak for det. 
 
Den sidste af mine ansvarsområder er indhentning af Børneattester, som er en forudsætning for 
drive en forening, hvor der færdes børn og unge. Fra Greve Kommunes side, er det ligeledes en 
forudsætning for at modtage tilskud, at attesterne indhentes. I relation til indhentning af 
børneattesterne, har vi ligeledes GDPR som vi skal tage i betragtning, da f.eks. aflevering af cpr. 
nr. betragtes som en personfølsom oplysning. Rent praktisk har vi derfor valgt, at det alene er 
sekretariatet der søger attesterne, og indhenter cpr.nr. på de frivillige (cpr.nr. gemmes IKKE 
efterfølgende i sekretariatet). Børneattesten indhentes elektronisk hos den enkelte via NEM-ID, og 
svaret fra politiet lander i golfklubbens E-Boks, som alene formanden har læseadgang til. 
 
Søren Leander Nielsen,  Frivilligkoordinator. 
 
 
Økonomisk beretning 

 
Regnskabsåret 2018 

 
Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på kr. 34.249,50 svarende til 0,7% af den samlede  
omsætning. 
 
Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes: 
 
- at kontingentindtægterne er blevet kr. 47.000 mindre end forventet 
- at greenfee indtægterne på grund af færre lukkedage er blevet 71.000 større end forventet 
- at greenfee indtægterne fra SGS – samarbejdet er blevet kr. 26.000 større end forventet 
- at de kommunale tilskud ud over § 79 og medlemstilskud, indeholder tilskud til en 
  transportabel golfbane på kr. 72.000 
  Tilskuddet modsvares af et tilsvarende beløb under udgifter 
 
Udvalgs budgetterne er ikke anvendt fuldt ud på grund af, at forventede initiativer ikke har kunnet 
gennemføres. 
 
Betalingen til Greve Goldbane er på grund af de forøgede indtægter kr. 50.000 større end forventet 
 
Golfklubbens overskud er henlagt til egenkapitalen. 
 

Restancer 
 



Med udgangen af 2018 er der en samlet restance på ca. kr. 3.500 
I 2018 er der afskrevet kr. 9.450 der er konstateret uerholdelig. 
Med udgangen af januar 2019 mangler 60 medlemmer, at betale kontingent for 2019, hvilket er på 
niveau med restancen på samme tidspunkt i 2018. 
 
Benny Flindt, kasserer 
 
 
 
PR og Informationsudvalg – arbejdet i året 2018 
 
PR- og Informationsudvalget arbejder med kommunikation internt blandt klubbens medlemmer 
samt eksternt til diverse lokale medier. I sæsonen 2018 har det primære arbejde været koncentreret 
om 
 

• Afvikling af det landsdækkende arrangement Golfens Dag i Greve Golfklub. 
• Intern information til klubbens medlemmer i samarbejde med sekretariatet primært via 

www.grevegolf.dk og klubbens nyhedsbrev KlubNyt og sekundært via sociale medier bla. 
via klubbens side på facebook og instagram. 

• Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. I 2018 omhandlede 
artiklerne bla. klubliv, sæsonstart, golfens dag, Linksuge, regionsgolf, divisionsgolf o.a. 

 
Den interne kommunikation, som skal sikre, at klubbens medlemmer løbende er orienteret om alle 
relevante forhold i klubben, foregår primært gennem KlubNyt, som udkom 14 gange i løbet af 
2018. Det er primært sekretariatet, der står for KlubNyt med inputs fra de respektive udvalg.  
Arbejdet omfatter også udarbejdelse af referater fra bestyrelsesmøder, FU-møder, SU-møder m.m. 
Disse referater er tilgængelige på klubbens hjemmeside til orientering for klubbens medlemmer.  
 
Den eksterne kommunikation tjener til at profilere og synliggøre klubben samt vores aktiviteter i 
lokalområdet, overfor lokalpolitikere, eventuelle mulige sponsorer og endelig er det også et 
redskab til at forsøge at tiltrække medlemmer til Greve Golfklub. 
 
Inge Larsen, formand PR og Informationsudvalget. 
 
 
Regel- og Handicapudvalgets Beretning 2018 
 
Udvalget har i 2018 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 2019, medførte for flere medlemmers 
vedkommende en ændring af handicapstatus og flere medlemmer har pga. for få indleverede 
scorekort i 2018 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:  
 

 
 
 
 
Manuel revision 
Som nævnt i beretningen fra 2017, havde vi indkaldt 14 medlemmer til en snak om deres 
scorekorthistorik, 
Dette var mere for at gøre os mere synlige fra hcp-udvalget, og fordi de havde +3 i regulering. 
Dette blev tage meget positivt af de indkaldte. Da det selvfølgelig  var frivilligt at møde op, så var 
der en der brugte den mulighed ikke at møde op, men alt i alt positivt. 
 
I forbindelse med at der skulle indføres nye regler fra 2019, havde DGU indstillet til man i 
klubberne fandt nogle medlemmer der var interesseret i at afholde kurser internt omkring de nye 
regler, de medlemmer var tilmeldt et kursus afholdt at DGU, vi har så planlagt at afholde 4 kurser 
i 2019 for vores medlemmer. 
 
Roland Pedersen, formand Regel- og Handicapudvalget.     
Regel- og Handicapudvalgets medlemmer:  Stig Vincent Person, Thomas Pedersen og Roland 
Pedersen 
 
 
Bane- og Miljøudvalget 2018. 

Bane- og Miljøudvalget har i 2018 bestået af Søren Christensen, Axel Kragh, Lars Hartig og Ole 
Kahlen. 
Der har ikke været afholdt udvalgsmøder i 2018, 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 2018 været 
tilknyttet 2 fuldtids greenkeepere, 1 greenkeeperelev og yderligere 2 medarbejdere i sæsonen. 
Banen plejes med begrænset brug af sprøjtemidler (vækstfremmer og ukrudtsbekæmpelse) efter en 
aftalt sprøjteplan, hvor årets forbrug indberettes i februar 2019 til miljømyndigheden.  



Tørke og varme i en lang periode blev årets udfordring for golfbanen. Det blev dog et 
landsdækkende problem. Fairways blev fuldstændig svedet af, skiftede farve til ørken og boldene 
rullede bare derudaf.  
Banen har efterfølgende kommet sig fuldstændigt og vi kan ikke se skader på fairways efter 
tørken.  

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

DGU har i den anledning taget jordbundsprøver den 11. maj fra greens (nr. 12 og 18) og 
efterfølgende i juni afleveret en banerapport. Analyserne viste en rigtig flot fremgang på nogle af 
nøgleparametrene. Surhedsgraden (pH) er sænket markant henover de sidste tre år og nærmer sig 
det helt rigtige niveau. Vi skal holde fokus på at bevare en sur pH gennem sur gødskning og 
topdressing. Hele rapporten er tilgængelig på www.grevegolf.dk under "Banen" og emnet 
”Banepleje”. 

Græsleverandøren blev også tilkaldt i juni for at besigtige greens og give anbefalinger. Analysen 
viste, at græstypen (rødsvingel) var et godt valg for 10 år siden til en inland links bane, men 
desværre er græsset ikke vintertolerant.  
Græsset starter vækst meget sent i sæsonen og slutter tidligt. Anbefalingen var anvendelse af 
vintergreens fra november til april og skåne sommergreens i den periode. Ellers var kuren straks 
dyb prikning med 12 mm spyd og intensiv prikning bagefter med 8 mm spyd, samt efterfølgende 
såning, sand og vanding. Det var en hård kur midt i sæsonen. Vi valgte at så græs, tilføre sand, 
vande og håbe på vækst i sommervarmen. Græsfrø er ca. 2 - 4 uger om at etablere sig i overfladen. 
Greens og fairways er kommet sig helt efter sommeren, mens greens bliver aldrig super deluxe, 
når de anvendes hele året. 
Til denne vintersæson 2018/2019 er greens klippet større og hullet sat ude i kanten for at skåne så 
meget af greenen så muligt. 

 
Spil med Tempo var en stort anlagt kampagne fra DGU i uge 36 og 37. Det var reelt nogle 
videoer, flyers og plakater med gode råd til spil med tempo på banen. Det var ikke ukendte 
anbefalinger, men adfærd, som bør læres under begyndertræning og spil med faddere. 
Udbyttet af kampagnen er svært målbart, men DGU-budskaberne blev givet videre med flyers ved 
 
Indskrivning, information på Klubnyt og på Facebook. Plakatopsætning er vanskeligt udendørs i 
Greve. De blæser og regner væk. Senest er plakatholder ved Starterhuset blæst omkuld og ødelagt. 

Golfsporet, en App, der registrerer turen rundt på golfbanen, var også et nyt tiltag fra DGU. 
Golfsporet er brugt af mange og de indsamlede data er nu til rådighed. De fleste data kommer fra 
spillere med handicap 19 - 36. Vi savner data fra elitespillere. Golfsporet fortsætter i 2019, hvor vi 
gerne vil have data fra ca. 300 runder fordelt på alle typer golfspillere. 
 

Udsigtstårnet ved tee 15 væltede desværre under stormen 2. januar i år. Det vil ikke blive 
genopført. Der undersøges andre tekniske muligheder i stedet for tårnet. Starterhuset blev også 
ramt af samme storm, hvor dørene blev revet af. De bliver genetableret. 

”Golfspilleren i Centrum” er en vejviser på områder, hvor banen bør forbedres og hvor der ellers 
kan gøres en indsats.  
Der har været klager over greens, skraldespande og boldmaskinen. 



Vedligeholdelsesplanen for 2019 tager udgangspunkt i den nødvendige indsats for at opretholde 
standard, udbedre skader, men også udvikle banen. Greens på Par3-banen er en katastrofe. Der var 
ingen mulighed for vanding i sommer. De skal have den store tur med alle anbefalinger fra 
græsleverandøren.  
Afstandsmarkeringer, hvor fairway-mærker blev suppleret med opstander (gummipæl) på udvalgte 
fairways er nu et afsluttet forsøg. Der bliver i stedet opsat farvede afstandspæle i kanten mellem 
fairway og rough. Ny type af skraldespand er opsat på prøve ved tee 5 og 8.  

Desuden kan der forventes en udfordring med et vandbassin, som kommunen vil etablere på 
marken vest for hul 6 og Par3-banen. Det var planlagt til udførelse i 2018, men blev udsat til 2019. 
 
Baneservice har i 2018 haft 5 frivillige på banen 22 gange i sæsonen fra 1. april til 30. september. 
Formålet er at få golfspillet afviklet på de reserverede starttider og indenfor idealtiden. Princippet 
er mere service og vejledning end kontrol. Baneservice har i 2018 ikke indberettet hændelser eller 
gratister på banen.  
 
Det er hensigten at fortsætte med baneservice i 2019 og at fastholde mindst niveauet.  
Fokus i 2019 bliver fortsat modtagelse af greenfee-gæster, udnyttelse af Starterhuset til 
information og vejledning. Endvidere kontorhjælp til sekretariatet i foråret (sæsonstart) og 
indberetning af No Shows til sekretariatet.  

Bane- og Miljøudvalget den 27. januar 2019 

Ole Kahlen, formand 
 

Turneringsudvalgets beretning 2018. 
 
Turneringsudvalget har i år gennemført i alt 18 turneringsdage med 1.300 deltagere fra nær og 
fjern. Det er rub og stub i form af klubturneringer, Linksugen, Golfhæftet Trophy og DJGA Greve 
Open.  
Men derudover har vi ydet ”teknisk assistance” ved opsætning af alle mulige andre turneringer i 
Golfbox, og vi er altid inde over, når der i en turnering er onlinebetaling. Og dem har der i år 
været 42 af - med små 2000 deltagere og en samlet opkrævning på 376.000 kr. 
Heldigvis har vi fået god hjælp af andre frivillige undervejs. Stor tak for det. Også tak til køkken 
og sekretariat for uvurderlig hjælp ved planlægning og afvikling af vores turneringer. 
Vi forsøger i turneringsudvalget at sammensætte turneringsplanen, så der er plads til både unge og 
gamle, elite og bredde, hanner og hunner. Det skal dog ikke være noget hemmelighed, at det godt 
kan være en udfordring – ikke kun at sammensætte turneringsplanen, men også at planlægge og 
afvikle de enkelte turneringer. Hvordan sammensætter vi bolde, så alle får en god oplevelse? 
Alder, handicap, køn? Hvordan sammensætter vi bolde, så vi får et godt flow på banen? Hvad skal 
det koste? Hvad skal vi have at spise? Vi får nogen på hatten en gang i mellem, men heldigvis går 
det jo godt langt de fleste gange, så tak til jer - deltagerne i vores turneringer - for forholdsvis god 
ro, orden, og (altid) gode humør. 
”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”. Vejret kan være golfspillernes, og 
turneringsledernes, bedste ven – og værste fjende. I 2018 har vejret fortrinsvis været vores ven, 
hvilket også har givet sig udslag i nogle gevaldige høje stablefordscores i vores turneringer. I flere 
turneringer skulle man således godt over 40 point for overhovedet at komme i præmierækken. Og 
mon ikke en del har lidt ondt i handicappet efter sommerens hurtige fairways og spillervenlige 
rough? 



Som noget nyt forsøgte vi os med ”frivillig selvindtastning af scorekort”. Det var en delvis succes 
og det er helt klart, at jo flere der selv taster deres scores ind i systemet, desto hurtigere kan vi få 
uddelt de obligatoriske præmier😊 
Karin Søbæk Hansen har siddet i turneringsudvalget siden ”tidernes morgen” og har nu valgt at 
takke af. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak til Karin for en kæmpeindsats i 
turneringsudvalget. 
Velkommen til Tina Flagstad som nyt medlem af turneringsudvalget. 
På turneringsudvalgets (Tina Flagstad, Arne Hansen, Roland Pedersen, Poul Erik Rasmussen, 
Thomas Flindt og undertegnede) vegne: Tak for 2018 – og på gensyn i 2019. 
 
Jeppe Dohn, formand for Turneringsudvalget.. 
 
 
Ungdomsformandens beretning 2018. 
 
I Greve Golf Ungdomsafdeling kunne vi i 2018 godt mærket den generelle tendens i DK 
vedrørende ungdomsgolf! På landsplan er golfsporten generelt i et styrtdyk hvad angår 
ungdomsspillere – dette trods fantastisk fine resultater på såvel ungdoms- som voksen elite niveau 
også uden for landets grænser. 
Vi har mærket det ved at vi IKKE har høstet ret mange nye medlemmer på ungdomssiden. Dette 
selvom vi har deltaget i og fulgt op på konklusioner af debatten om årsager, inden for de seneste 3-
4 år har deltaget lokale projekter med specielt Karlslunde IF og indenfor seneste 2 år aktivt har 
taget part i udvikling og implementering af golfaktiviteter som tilbud til kommunens skoler under 
den nye skolereform. 
Vi har til gengæld endnu ikke mærket en nævneværdig tilbagegang i antallet af U-medlemmer! Og 
hvorfor så ikke det? Vi har de seneste år ikke afgivet mange medlemmer til voksengolfen ( > 22 
år) og kun haft få udmeldelser.  
De U-spillere vi har holder ved. De synes at finde de tilbud de ønsker i Greve Golfklub: det være 
sig træning med Axel, at kunne hyggespille med forældre/ søskende, spille i turnering under 
DGU’s distrikt 5 hvor fokus er på den gode golfoplevelse og at ”stå i lære” til mere 
konkurrenceprægede turneringer. For dem som vil lidt mere har de spillet på hold i DGU’s 
landsdækkende turnering. 
Vi har valgt at lægge kræfterne på de spillere vi har og glæder os over deres vedholdenhed på 
hvert deres niveau. Senest har vi oplevet at de mest HARDCORE også spiller i U-afdelingens 
interne vinterturnering (i øvrigt søndag formiddag sammen med herreklubbens medlemmer). 
Desuden ser vi et grøde helt nedefra i gruppen af spillere under 8 år (Grevlingene) som under 
kyndig vejledning og med stor pædagogisk indsigt ledes ind i golfens verden af Nikolaj 
Christiansen og hans team af hjælpere. Den gruppe er U-afdelingens fundament for fremtiden oh 
U-udvalget holder fokus på denne gruppe.  
Vi synes i Greve Ungdomsgolf at have små grupper af jævnaldrende og jævnbyrdige spillere som 
har glæde af hinanden og vores tilbud. En af opgaverne i 2019 bliver at holde sammen på disse 
grupper. 
Vi vil dog gerne udvikle og sikre flere tilbud til nuværende og kommende U-medlemmer i Greve 
Golfklub.  
U-udvalget vil sammen med klubbens bestyrelse arbejde i retning af et tættere samarbejde med 
Tune IF (nærhedsprincippet), dette for at forsøge at øge rekruttering i erkendelse af at golfbanen 
ligger ”fjernt fra alfarvej” og dette med transport kan være en forhindrende faktor for at rekruttere 
nye unge potentielle golfere.  Vi ser ikke en forhindring i at man har flere sportslige interesser og 
kommer næppe til at hverken at få eller give konkurrence til de store indendørs sportsgrene i Tune 
IF.  



Vi vil ligeledes arbejde på en mere systematisk tilgang til at få U-spillere hurtigere ud på banen. 
Det skal naturligvis ske sikkert og under skyldig hensyntagen til alle som kommer på vores bane, 
og vi tænker at det er i alles interesse og til fælles glæde på den lange bane at mødes på den store 
bane. 
Ungdomsgolfen byder alle i Greve Golfklub velkommen til et sportsligt aktivt, sjovt og varieret 
2019.  
 
Michael Stoltenberg, formand for Ungdomsudvalget.. 

 

Eliteudvalgets beretning – sæson 2018 
 
Eliteafdelingen kunne i sæsonen 2018 mønstre tre herrehold og et damehold.   
 
I 2018 blev der for herrernes vedkommende trænet to timer om mandagen og for damernes 
vedkommende blev der trænet på udvalgte dage efter aftale med Axel.  
 
For første gang i klubbens relative korte historie spillede klubbens bedste herrehold i 2. division, 
hvor man spiller både formiddag, foursomes, og eftermiddag, singler. Altså større både fysisk og 
psykisk belastning. Dette gav sig udtryk i nogle klare nederlag i den første weekend.  
Dette gjorde at samtlige spillere og ledere omkring holdet rykkede endnu mere sammen i bussen, 
hvilket resulterede i to klare sejre i anden weekend.  
Holdet skulle nu blot have en sejr i de to sidste kampe for at forblive i rækken, hvilket var 
målsætningen inden sæsonen. Allerede om lørdagen vandt holdet på hjemmebane over 
Frederikssund og kan således også i 2019 kalde sig 2. divisionshold. Flot klaret drenge.  
 
Andetholdet i 4. division endte på 3. pladsen med to vundne, en uafgjort og tre tabte. Holdet har 
nu igennem de sidste par år været med i toppen af 4 division, men været ramt af, at der stort set 
hvert år har været et suverænt tophold i puljen. Holdet har ambition om at komme op i 3 division i 
2019.  
  
Tredjeholdet i 5. division endte på en samlet 3. plads med to sejre, en uafgjort og tre nederlag, 
hvilket gjorde, at holdet kunne fastholde målsætningen om at forblive i rækken. Til enkelte kampe 
var holdet ramt af afbud, hvilket gjorde, at man ikke kunne stille med det samme hold to gange i 
træk. 
 
Eliteudvalget havde valgt ikke at have et 4. herrehold, som var tilfældet i 2017, da det i 2017 var 
svært at stille hold til 4 hold.  
 
Klubbens damehold spillede i Kvalifikationsrækken.  
Damerne endte desværre på sidstepladsen med en enkelt sejr og fem nederlag. Holdet havde en del 
nye spillere, da flere af de bærende spillere i 2018 havde meldt fra grundet arbejde og graviditet. 
Vi håber, at holdet i 2019 kan rejse sig og spille med om oprykning, som de gjorde i 2017.  
 
Igen i 2018 var der mulighed for alle spillere i elitetruppen uanset køn at spille tællende runder om 
torsdagen. Samlet vinder blev Mads Andersen.  
 
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. 
 



I november måned valgte eliteudvalgsformanden gennem 5 år Jesper Carstensen at trække sig fra 
posten. Det er glædeligt, at Bendt Nolsøe, som har været involveret i elitearbejdet i 5 år som 
holdkaptajn, de sidste to år på herrernes førstehold, sagt ja til at overtage depechen.  
 
Bendts første opgave har været at få samlet et nyt eliteudvalg, med en bred repræsentation i 
forhold til de enkelte elitehold. 
Det er nu på plads og ser herefter således ud: 

Ø Bendt Nolsøe (formand) 
Ø Thea Kaarslev: Dameholdet 
Ø Anders Linde: Spillerrepræsentant for den samlede Herre-elite 
Ø Thomas Pedersen: 1. holdet 
Ø Jan Karvig: holdkaptajn for 2. holdet 
Ø Klaes Hagelberg: spillende holdkaptajn for 3. holdet 
Ø Jesper Nielsen: holdkaptajn for Danmarksturneringens senior-kval-hold. 
Ø Axel Krag: Pro 

 
Vi ser frem til en spændende og udfordrende sæson, og håber på bred tilskuer-opbakning for 
medlemmerne ved vores hjemmekampe. Det betyder rigtig meget for spillerne. 
 
 
Tidligere formand for udvalget Jesper Carstensen og  
Bendt Nolsøe, formand for Eliteudvalget. 
 

Årsberetning 2018 fra Begynderudvalget i Greve Golfklub.  

Begynderudvalget har i samarbejde med klubbens mange frivillige, protræner og sekretariat igen i 
år haft succes med at give mange nye golfspillere en både sjov og lærerig start i Greve Golfklub. 

Vi er meget taknemmelige for indsatsen, og her skal først og fremmest lyde en kæmpestor tak fra 
udvalget til de mange frivillige omkring begynderarbejdet. 

Uge efter uge har I modtaget nye prøvemedlemmer og begyndere og integreret dem 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. TAK for 
indsatsen til jer alle. 

I 2018 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 indlæring af 
selve golfspillet en række leglignende aktiviteter. 

I år har vi ladet sekretariatet skrive med - i kursiv – i beretningen om deres oplevelser med 
begynderarbejdet i Greve Golf. Der er ingen tvivl om, at netop sekretariatet er helt afgørende for 
modtagelse af de nye medlemmer – og I skal have en kæmpestor tak fra os alle i 
begynderudvalget.  
”De nye prøvemedlemmer – med sekretariatets øjne 
Hvert år venter vi med spænding. Hvor mange nye prøvemedlemmer mon kommer til? Og får vi nu 
fat i dem alle? 



Fra vores side handler det om at få de nye til at føle sig velkommen, fra første dag de træder ind i 
klubben. Det hjælper med smil, en sjov bemærkning, en kop kaffe og tid til at svare på alle deres 
mange spørgsmål. 
Vi ser det som vores ypperste opgave at huske dem alle. Både de nye prøvemedlemmer og de nye 
medlemmer generelt. Vi forsøger at huske at spørge ind til hvordan det går med træningen, om 
ferien var god osv. Vi vil gerne have dem til at føle sig som en del af en helhed og især de nye 
prøvemedlemmer, kræver måske lidt ekstra opmærksomhed. 
Men i sekretariatet er vi jo som sådan kun selve ”modtagelsen”. Alt det hårde arbejde sorterer 
under Begynderudvalget, som alle gør det rigtig godt. 
Begynderudvalget gør et kæmpe stykke arbejde. Vi hører jo også hvor glade de nye medlemmer er 
og hvor godt de føler sig taget imod. Stor ros til alt det frivillige arbejde. Vi er slet ikke i tvivl om 
hvor mange timer der bliver lagt i de nye prøvemedlemmer. 
Derfor tror jeg også vi skal huske, at der bare er nogen som vi ikke kan nå. Vi kan altid blive 
bedre, selvfølgelig kan vi det. Men jeg er ikke sikker på at det fanger de prøvemedlemmer, som 
ikke hænger ved. For arbejdet er allerede godt. Det er langt bedre end mange af de klubber jeg 
har kendskab til. 
Så klap jer selv på skulderen og sig til jer selv at I gør det super godt. 
Tal fra 2018 
I løbet af den aktive golfsæson 2018 fik vi 72 prøvemedlemmer. De 31 har meldt sig ud igen, men 
ikke fordi vi ikke har gjort det godt nok. De er simpelthen aldrig kommet i gang. 
19 af dem har slet ikke vist sig i golfklubben siden indmeldelsen. De har sagt ja, fordi det var 
gratis, og så har de ikke følt sig forpligtet til noget. 
Ud af de resterende 12 har fire kun deltaget i en enkelt træning og derefter mistet lysten, et par 
stykker er blevet skadet og så har det for andre handlet om økonomi. 
Så kan vi til gengæld glæde os over at de resterende fordeler sig over 19 fuldtidsmedlemsskaber, 
10 hverdagsmedlemsskaber, 6 greenfee medlemskaber, 1 ungsenior og 1 Ældresags-prøvemedlem.  
Så er der lige fire, der står lidt i stampe. De er midlertidig skadet, er ikke rigtig kommet i gang, 
men vil gerne eller er bare kommet så sent med, at de venter på forår. 
Fra sekretariatet siger vi Tak for kampen i 2018. Vi glæder os til nye udfordringer i 2019”. 

Det nye tiltag i sæson 2017 med etablering af ”De vilde kaniner” fortsatte med stor succes i 2018. 

”De vilde kaniner” er en klub for medlemmer med handicap mellem 36 og 54. Klubbens 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 fungere som ’fødeklub’ 
for de øvrige klubber i Greve Golfklub. 

Ole Jensen har været en drivkraft for udvikling og drift de ”De vilde kaniner”. Der skal herfra lyde 
en kæmpestor tak til Ole, for det fantastiske arbejde med ”De vilde kaniner”.  
Ole har meldt ud, at han ønsker en pause. Det betyder, at vi i 2019 skal finde en nye måde at drive 
klubben på. Dette arbejde pågår i begynderudvalget i samarbejde med interesserede medlemmer.  

Begynderudvalget takker ligeledes alle vore frivilligere faddere for den uvurderlige indsats på 
mandage, ved kaninturneringerne, på Golfkørekortkurserne og under introduktionen og 
golftræningen tre gange om ugen.  

Med de mange nye medlemmer i de seneste tre år er der naturligt fokus på at fastholde alle de, 
som er blevet medlemmer i Greve Golfklub, men som fortsat er nye med et højere handicap. 

Dette arbejde danner grundlaget for indsatsen i 2019, hvor der kommer yderligere fokus på, 
hvordan alle frivillige 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 for Begynderudvalget. 

 

 
De følgende beretninger er ikke til forhandling  

på generalforsamlingen, men fremlægges til medlemsorientering fra 
Dame- Herre- og Seniorklubben 

 
Dameklubben i Greve Golfklub. 
 

Bestyrelsens beretning fra året 2018 
 
Bestyrelsen blev valgt nogle genvalgt til generalforsamlingen i november måned. Ved 
konstitueringen blev undertegnede genvalgt som formand for Dameklubben Linksgrevinderne 
i Greve Golfklub. 
 
Golfsæsonen 2018 var kendetegnet ved helt fantastisk vejr. Faktisk så godt at den bliver svær 
at toppe rent vejrmæssigt. 
 
 
I sæsonen 2018 var vi 67 medlemmer i dameklubben. 
 
Der blev afholdt 6 månedsafslutninger - alle på den sidste onsdag i respektive måned. 
Vi startede - man kan næsten sige traditionen tro med Texas Scramble i april måned. 
 
Årets sidste månedsafslutning blev for alle en overraskelse - "Surprice golf" helt nyt og 
"opfundet" til lejligheden af dameklubben. 
 
 
I bestyrelsen har vi afholdt: 
 
2 bestyrelsesmøder, afholdt i Greve Golfklub. Imellem møderne har der været kontakt på 
mail. Åbent Hus i marts 2018 
Vi har deltaget i Golfens dag - som frivillige 
 
Vi har deltaget i møde med hovedklubben for klubberne i klubben 
 
Vi har arrangeret match mod Hedelands damer- denne gang i Greve. 
 
Så er der blevet spillet golf 
 
Der er spillet Electric om onsdagen - den turnering har lise igen haft godt styr på. 
 
Der har vært afholdt hulspils turnering igen i år, og igen i år har Susan stået for denne 
turnering, og holdt godt øje med at alle fik spillet og overholdt fristerne. 
 
 
I forbindelse med vores månedsafslutninger, Electric og hulspils turneringer har vi været så 
heldige at modtage sponsorater i form af gaver-vi takker følgende sponsorer 



 
Greve vinlager for vin 
 
Dinnas tidligere arbejdsplads for flotte gavekort til Tivoli Restaurant Herefort i Tåstrup 
Bente har doneret gaver fra Bilka i Hundige 
 
Vi har fået en papkasse med skønne gaver fra anonym giver 
 
Vi takker for alle gaver- de er alle blevet brugt - og vi fornemmer at de alla er blevet godt 
modtaget. 
 
I 2018 har vi været 6 medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleanter - ganske som der står i 
vedtægterne. Her ved årets udgang er der 3 medlemmer som er på valg de 2 modtager 
genvalg. 
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Susan for et godt samarbejde. 
 
Vores 2 suppleanter er på valg- det er man altid som suppleant- den ene modtager genvalg. 
Så der skal vælges 1 suppleant 
 
 
Man kunne så tro at der kun skulle vælges 1 medlem til bestyrelsen, men som jeg nævnte till 
sidste månedsafslutning i september, så trækker jeg mig fra bestyrelsen af personlige grunde - 
så der skal vælges 2 ordinære medlemmer. 
 
På bestyrelsens vegne Jette Linnemann 18. november 2018 
 

 
Herreklubben i Greve Goldklub 
 
Beretningen foreligger ikke i skrivende stund 
 
 
 
Seniorklubben i Greve Golfklub 
 

Årsberetning 2018. 

2018 var igen et godt og aktivt år i Seniorklubben med flere velbesøgte aktiviteter. Klubbens 
medlemstal var ved udgangen af året 147 ( nr. 148 er tilmeldt ), hvilket blandt andet skyldes de 
mange nye medlemmer af Greve Golfklub, hvoraf en del har fundet vej til Seniorklubben. Vi er nu 
den største klub i klubben med ca. ¼ del af samtlige fuldtids og hverdags medlemmer i Greve 
Golfklub. Bestyrelsen byder alle de nye medlemmer velkommen i Seniorklubben, og ser frem til 
endnu flere tilmeldte til vore events og turneringer. Seniorklubbens medlemmer er altid parate til 
at yde en indsats i klubben, hvad enten det gælder hjælp på banen, aktiviteter med nye spillere, 
hvor Ole Jensen med flere som faddere har været en uvurdelig drivkraft med bl.a. oprettelsen af 
De Vilde Kaniner, for at fastholde de nyudklækkede spillere i et godt miljø og som medlemmer af 
Greve Golfklub og klubberne i klubben.   

Tilmeldingen til alle aktiviteterne med indbyggede konkurrencer i 2018 har været meget 
tilfredsstillende for arrangørende, hvor bestyrelsen og medlemmerne i fællesskab har ydet en stor 
indsats. For de nye medlemmer skal kort nævnes hvad året bød på. Der arrangeres ture til SIMgolf 



i Grøndalscentret efter behov. På klubdagene hvor der spilles 9 huller i Sommertiden blev der 
givet point til de bedste 5 damer og herrer på i alt 18 mandage. Der var fire 18 hullers turneringer i 
Greve samt 2 turer til fremmede baner. Her fik de 3 bedste scorer hos såvel damerne som herrerne 
point. Vinderne  af disse 2 turneringer blev kåret i forbindelse med julefrokosten. I august og 
september afholdtes den interne seniorturnerig med 2 x Stableford og 2 x slagspil. For at være med 
i konkurrencen skal der afleveres 1 scorekort i hver kategori. Afleveres 2 tæller det bedste. 
Vinderne kåres med flotte præmier i forbindelse med juleafslutningen. 6 mandage arrangeres 
hulspil af fam. Dohn. Præmier i forbindelse med julefrokosten. Seniorklubben arrangerer åben 
Seniorturnering i forbindelse med Links ugen i juli. Der arrangeres 2 ture til henholdsvis Tyrkiet 
og Sverige af medlemmer. Julefrokost, juleafslutning og nytårsparole slutter året. Vi satser på 
2019 bliver lige så aktivt. 

Året startede med en tur til Grøndalscentret til en omgang SIMgolf torsdag den 18. januar. 
Så er første event SIMgolf 2018 løbet af stablen med kun 15 tilmeldte ??? De 15 ( minus et lovligt 
frafald ) blev fordelt i 4 bokse. Banen der skulle spilles som angivet var Bountiful Ridg Golf 
Cource. Men da jeg kom i tanke om, vi havde spillet den for nylig. Blev jeg med anvisning fra 
Keld, SIMgolf enige om, at spille Greywolf. Det faldt desværre ikke i god jord hos et par af 
spillerne, som – synes jeg – i kraftige vendinger udtalte deres utilfredshed. Til min tilfredshed var 
der flere der udtalte deres tilfredshed med valget. Tak for det. Jeg bruger ikke flere timer på at 
kigge udbuddet af baner igennem, for at vælge baner med smalle fairways, mange træer, søer og 
vandløb på tværs af banen for at irritere spillerne. Jeg prøver på at finde en bane, der er tilpas 
udfordrende, så spilleren kan få en oplevelse og prøvet sin golffærdighed af på en anerkendt 
international bane. Det må være derfor vi spiller SIMgolf, netop at få mulighed for at spille på en 
bane, de fleste af os aldrig vil få mulighed for at opleve og spille på. 
Der blev da også scoret flere gode point, så banevalget har da ikke været helt umuligt. Bedste 
score på 27 point kom fra boks 2, hvor både Steen Ousted og Gert Frederik hermed blev dagens 
vindere. 1 flaske vin til hver og fortjent applaus. 
Dagens rigtige vinder var – efter min mening - ikke de 2 med den bedste score, men derimod 
Ingrid Therkildsen. Ingrid er nyt medlem af Seniorklubben og startede først på at spille golf i 
2017, så hun slæber stadig rundt med et hcp på 54. I Simgolf kan man ikke få registreret et højere 
hcp på 36, så Ingrid måtte stille op med hcp 36, hvilket jo betød et markant fald i ekstra slagene. 
Ikke desto mindre lykkedes det for Ingrid at score 8 point på denne udfordrende bane i forhold til 
Greve Golfbane, der i denne sammenhæng langt  fra er så udfordrende. Stort tillykke til Ingrid der 
strålede som en lille sol , da de 18 huller var spillet og som udtalte, at oplevelsen var langt over 
forventning. 
Så alle i andre 100 medlemmer af Seniorklubben, kom nu ( bare nogen af jer ) ud til 
Grøndalscentret og spil SIMgolf næste gang der kaldes. Det kan lade sig gøre at få en oplevelse 
selv med at højere hcp. 

Generalforsamling mandag den 5. marts 2018 i klubhuset. 

Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 57 fremmødte Seniorer og 
udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.  

1.Valg af dirigent. Benny Flindt ( BF ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, 
blev BF valgt. BF takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
den 3. februar og materialet udsendt den 27. februar. Der var ingen indsigelser, så BF fortsatte til 
pkt. 2 og gav ordet til formanden. 



2. Bestyrelsens beretning. Formanden startede med fremhæve det gode fremmøde på 57 ( 
desværre var der 6 afbud p.g.a. vejret og sygdom ) ud af et medlemstal på 122, hvilket må siges at 
være meget tilfredsstillende.  

Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for, den blev læst op.  

Seniorklubben har fået tilgang af nye golfere, som vi er meget glade for, da det giver nyt blod til 
medlemskredsen, samt formindsker gennemsnitsalderen.  

Seniorklubbens hjemmeside et p.t. under redigering og forventes snarest på plads.  

Vor Aktivitetsplan for 2018 er tidligere fremsendt og sammenholdt med Greve Golfklubs plan. 
Der vil komme et par redigeringer, da Møn turen med overnatning udgår p.g.a. for lille tilmelding 
og fordi de sidste års priser er forhøjede. Da forespørgslen til Møn og Trelleborg med overnatning 
ikke fandt genklang blandt medlemmerne. Bestyrelsen vil i stedet undersøge om der er tilslutning 
til et 1 dages arrangement den 14. maj på en af disse baner.  

Tur til fremmed bane i august går i år til Skjoldenæsholm Golfklub den 16. august.  

Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt et møde om DGU´s Short Game spil. Som vil være på 
landsplan med en slutpræmie til den vindende klub. Short Game spilles med indspil fra både 
bunker og arealet omkring indspils greenen samt putning på puttebanen. Der vil blive fremstillet 
specielle scorekort. Når DGU har spillet ud, vil bestyrelsen beslutte, hvordan Seniorlubben skal 
håndtere dette.  

Short Game spillet vil fremover indgå i Axel´s træning.  

Seniorklubbens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. 
Bestyrelsen har besluttet at køre videre i samme spor i 2018, da der ikke har været højlydte 
indsigelser i 2017. Referaterne vil blive lagt ind på hjemmesiden.  

Hovedklubben indkalder alle klubbens klubber i klubben til Temadag den 22. marts. 
Seniorklubben deltager med JG og SP. 

Tak for opbakningen til et godt resultat i 2017 til medlemmerne, sekretariatet og restauranten, med 
ønsket om 2018 bliver mindst lige så godt. 

BF spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning ? 

Erik Rømer bad om ordet : Jeg har nu været medlem af Seniorklubben i 3 år og har tidlige 
beskæftiget mig med bestyrelsesarbejde. Men jeg har aldrig oplevet en bestyrelse som vor, der i 
den grad plejer medlemmernes interesser og sociale sammenhold. Så stor ros og tak til bestyrelsen 
- I er de bedste. 

Med disse flotte ord til bestyrelsen og tak herfra blev formandens beretning godkendt med 
applaus. 

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Stig Person ( SP )  forelagde 
regnskabet med revisors påtegning samt tilhørende noter. 



Poul Erik Rasmussen bad om ordet : Tak til SP for god og klar orden i bilagene. 

Ingen havde yderligere spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet er godkendt. 

4. Indkomne forslag. Ingen forslag. 

5. Valg af bestyrelse. 

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus. 
Valg af næstformand. Lars Hartig ( LH )  villig til genvalg - ingen modkandidat – LH valgt med 
applaus. 
Valg af kasserer. SP villig til genvalg - ingen modkandidat – SP valgt med applaus. 
Valg af sekretær. JG villig til genvalg - ingen modkandidat – JG valgt med applaus. 

6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg - ingen modkandidat – PER 
valgt med applaus. 

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. SP fremlagde og gennemgik budgettet 
for 2018. Samt listen med oversigten over de præmier seniorklubben indkøber og uddeler i 
sæsonen.  

SP meddelte endvidere at bestyrelsen har truffet beslutning om, der skal betales kr. 100,- i bøde, 
såfremt man som tilmeldt udebliver fra et klubbetalt arrangement ( juleafslutning, nytårsparole og 
generalforsamling ) uden rettidigt afbud. Da klubben skal betale restauranten for antal tilmeldte. 

BF spurgte om der var bemærkninger til Fremlæggelsen af budgettet. 

Ingen bemærkninger. Budgettet godkendt. 

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- for 2018. 

Bestyrelsen har besluttet :  

Bestående medlemmer samt nye medlemmer der indmeldes inden den 30. september betaler 
årskontingent kr. 350- pr. 1. april. 

Nye medlemmer der tilmeldes fra 1. oktober til 31. december betaler kr. 175,- gældende til 31. 
marts. 

Nye medlemmer der tilmeldes fra 1. januar til 31. marts betaler kr. 87,50 ( rettet til kr. 100,-  i h.t. 
bestyrelsesreferat ) gældende til 31. marts. 

BF spurgte om der var bemærkninger hertil ? 
Det var der ikke, så årskontingentet er uændret kr. 350,- og hermed besluttet. 

8. Eventuelt. Ingen bemærkninger. 

BF sluttede derefter med tak for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende 
bemærkning. 



F K-C takkede BF for godt ledet møde og medlemmerne for sædvanlig god tone under mødet. Tak 
for roserne og de pæne ord til bestyrelsen. Glæder os til rigtigt at tage hul på 2018. Kør forsigtigt 
og kom godt hjem. 

Tur til Belek, Tyrkiet den 16. til 23. marts 2018.                                                                      
Arrangeret af Birgit Knudsen og Tonny Jørgensen. 

28 glade golfere rejste for andet år i træk med Bravo Tours til hotel Kaya Palazzo i Belek med all inclusive 
og det skønneste vejr hele ugen. De blev ikke skuffede. Alle var fuldstændig begejstrede over forholdene 
på Kaya Palazzo. Hotellet har sin egen golfbane i gåafstand fra hotellet. Vi fik et kæmpe dobbeltværelse 
med stort soveværelse og stor opholdsstue – begge steder med fladskærm. Desuden 2 badeværelser – det 
ene med spabad, dobbelt håndvask samt brus, og det andet har et dejligt brusebad. Desuden en kæmpe altan 
med udsigt over Middelhavet og haven og poolområdet, Hotellet har alt, hvad man kan ønske sig af spa, 
massage og aktiviteter, samt en restaurant med alt, hvad hjertet begærer. Desuden flere temarestauranter. 
Der er også udendørs opvarmet saltvandspool. 
 
Der er service overalt, hvor man bevæger sig, og når runden er spillet færdig, samles vi i haven, hvor 
tjenerne servicerer os med lige det, vi ønsker af vådt og tørt. 
 
Golfbanen ligger i gåafstand, og står totalt grøn og velfriseret og frister til golf.  Golfbanen er ikke særlig 
kuperet, hvorfor den passer perfekt til vores aldersklasse. Der er en del vand, og når man slår derned, er 
bolden væk. Ellers en meget fin bane med 18 huller, så det er den samme bane, man spiller på hele tiden. 
 
Om aftenen spiser vi sammen på et af restauranten udpeget på bord lidt for os selv. Vi forsøger at sidde på 
forskellige pladser hver aften, så alle har mulighed for at møde nye mennesker. 
Efter middagen samles de fleste til hygge i en af de mange barer, hvor tørsten kan slukkes efter en hård 
dag. Andre foretrækker at trække sig tilbage, hvilket naturligvis er helt op til en selv. 
 
Der bliver lavet en golfturnering, som de to regnedamer Annette og Jytte står for. De har lavet både 
startlister, samt holdt styr på scorekortene. 
Der spilles golf de første 3 dage og de sidste 2 dage. Den dårligste runde tæller ikke med. 
Til slut udnævnes vindere hos både damer og herrer, og der uddeles præmier, ligesom der også er 
klappepræmier til alle. 
Der er fri golf i 6 dage, hvorfor nogle spiller en runde udenfor turneringen, og andre slapper af eller tager 
på en tur sammen med dem, som ønsker det på ”fridagen”. 
Nogle tog ind i Antalya gamle by, og omkring den store havn er rigtig spændende at gå en tur og se de 
gamle skibe, som sejler ud på Middelhavet med turister. Vi kører i taxa til Antalya. 

Seniorernes Forårsturnering torsdag den 19. april 2018. 
Så fik vi påbegyndt turneringssæsonen med vor Forårsturnering. 58 seniorer havde tilmeldt sig til 
en omgang 18 huller i det skønneste sommervejr, for vejrguderne virkelig havde efterkommet 
bestyrelsens ønsker. Der var gunstart kl. 08.30 og alle var mødt op i god tid til udlevering af 
scorekort. Efter en lille introduktion med angivelse af de indlagte konkurrencer : længste drive var 
afløst af tættest på den markerede linje på langs af fairway på hul 1 selvfølgelig efter udslaget. 
Tættest på flaget var som vanligt på hul 14. Frokosten var planlagt til kl. 14.00, hvor vi så var 
sikre på alle var kommet i mål og havde tid til at købe drikkevarer. Da vi var 60 til frokost ( Truels 
og Viggo var inviteret med, da de havde kørt baneservice ) måtte vi spise inde af hensyn til 
buffeten og for lidt stole på terrassen. Vi blev traditionelt placeret ved bordene holdvis. 
Stig sørgede for at vi gik til buffeten holdvis, så vi alle kunne komme til, når vi fik lov til at 
forsyne os. 
Der var rigeligt med den gode mad, så alle kunne blive mætte. Stor tak til køkkenet for det og den 
udviste service. Samtidig tak til sekretariatet for indtastning af scorekortene i takt med de blev 
indleveret. 
Så kom det store øjeblik da resultaterne skulle bekendtgøres. Lars og Stig stod for udlevering af 
præmierne til de rette vindere. 



Damerne først : vinder med 41 point blev Birthe Dohn, på 2. pladsen med 39 point kom Anna 
Petersen og på 3. pladsen med 37 point kom Susanne Karlshøj. 
Herrerne : vinder med 48 point blev Jørn Bundgaard, på 2. pladsen med 38 point kom Jeppe Dohn 
og på 3. pladsen med 36 point kom Knud Juhl Andersen. 
De 6 vindere fil overrakt gavekort, vin og bolde samt en stor applaus fra forsamlingen. 
Den samlede vinder af Forårsturneringen blev Jørn Bundgaard med ret til at få sit navn på 
turneringens kølle plade. 
Tættest på den markerede linje på hul 1 kom Laurits Petersen og Birgit Knudsen. 
Tættest på flaget på hul 14 kom Ann-Britt med 3,70 m og Carsten Jørgensen med 3,65 m. 
Vin og bolde til vinderne samt applaus fra forsamlingen. 
Det lakkede nu mod enden af dagens anstrengelser, så formanden takkede de fremmødte for en 
god turnering samt tak til både køkkenet og sekretariatet for den store hjælp til et godt 
arrangement. 

Tur til Trelleborg mandag den 14. maj 2018. 
Med alle tiders solskinsdag som udgangspunkt gik 29 seniorer i gang med en Gunstart på 
Trelleborg mandag kl. 09.30. Efter en god tur - omend lidt mere anstrengende og kuperede huller 
end turen herhjemme - sluttede præmierækkerne således: 
Damerækken: 
Nr. 1 Ann-Britt med 31, nr. 2 Birthe Dohn med 27 og nr. 3 Edith Kruse- Christiansen med 26 
point. 
Herrerækken: 
Nr. 1 Gert Frederik med 37, nr. 2 Anker Østrup med 30, nr. 3 Jeppe Dohn med 28 og nr 4 Steen  
Ousted med 25 point (han var bedst af tre med 25 point sammen med Hugo Larsen og Sven 
Hansen). 
Længste drive klarede Jytte Eriksen og Frede Kruse-Christiansen. 
Tættest på hul 9 var der ingen af, så præmierne indgik i selve resultatet - jfr. ovenfor. 
Efter bestyrelsens initiativ fik Marianne Sheye et gavekort til "Lidt vejledning hos Axel" idet der 
var plads til forbedring. 
Dagen afsluttedes med en flot frokostbuffet, og endnu en super Seniordag var overstået. 

Tur til Araslöv, Sverige tirsdag og onsdag den 5. og 6. juni 2018.                                  
For 4. år havde Flemming Jensen og Poul Erik Rasmussen arrangeret en 2 dages tur for 18 
seniorer til Araslöv Golfklub, der er beliggende lidt nord for Kristiansstad, Sverige – ca.  2 times 
kørsel fra Greve.  
Efter flere år, hvor turen har været først i oktober ( med meget forskelligt vejr/ mest dårligt) blev 
det forsøgt  med en forsommertur, og vejret var dejligt, så turen i 2019 bliver på samme tidspunkt. 
Der var sørget for fællestransport af golfudstyret, så man kunne køre 4 i hver bil for at spare lidt 
på transportomkostningerne. 
Vi ankom dag 1 ca. kl 10 og mødes alle over en kop kaffe, får udleveret scorekort m.m. og spiller 
så ca kl 11. 
Araslöv Golf har 2  dejlige 18 hullers baner, hvor halvdelen spillede den ene bane dag 1 og den 
anden bane dagen efter, og den 2. halvdel spillede banerne modsat. Vi havde samme starttider på 
begge baner, og derfor kom vi ind næsten samtidig.  
Indlogering i dejlige værelser skete umiddelbart efter runden, og derefter samledes vi i et 
fællesrum til en lille komsammen med drink(s), inden vi blev kørt tilbage til restauranten, hvor der 
var inkluderet en 3 retter menu af god kvalitet. I prisen var inkluderet en ½ fl. vin, så 
arrangementet er ”næsten” all inclucive. Efter middagen blev vi kørt tilbage til værelserne i 
restaurantens bus. 



Næste morgen samlede vi vore pakkenilleker og kørte tilbage til golfcentret til morgenmad. Vi fik 
nu udlevet scorekort til dagens runde. 
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. 
Turen bliver gentaget i 2019 den 4. og 5. juni. Tilmelding i golfboks!. 

Seniorernes Sommerturnering SuperBrugsen-Tune Cup torsdag den 14. juni 2018. 
Så er vor sommerturnering Super Brugsen Tune Cup veloverstået. 63 var tilmeldt til at spille, 
desværre indløb et enkelt afbud p.g.a. sygdom. Kl. 08.10 var alle scorekort uddelt, så JG bød 
velkommen til en god dag på banen med tilføjelse af nogle praktiske ting. Bl.a. at der skal holdes 
et rimeligt flow, da der på 4 af hullerne er dobbelt start. Tættest på flag var som vanligt hul 14, 
medens der på hul 6 var markeret en lang blå linie på langs af fairway, her gjaldt det om at ligge 
tæt på linien i udslaget.  
Der ville som vanligt køre servicevogn med div. drikkevarer. Frokosten sat til kl. 14.00. Så god tur 
i det gode vejr. 
Lidt før k. 14.00 var alle i mål og havde afleveret scorekortene til sekretariatet, der havde påtaget 
sig at indlæse dem. Stor tak til Stine og Aksel for den store hjælp. 
Maden var også klar, så vi gik alle til bords indendørs, hvor der var dækket op med hulnumrene, 
så alle kunne finde sin plads sammen med medspillerne. I fravær af den sædvanlige dirigent ( Stig 
) overtog Lars taktstokken og sørgede for at et bord ad gangen gik til fadet.  
Tak til køkkenet for både rigtig god mad og øvrige tiltag. 
Da alle havde tygget af munden gik Aase og Lars i gang med præmierne. Aase og Hugo ( der stod 
for arrangementet sammen med bestyrelsen ) havde været meget aktive og skaffet adskillige ekstra 
præmier, så der var præmier til nr. 9 hos både damerne og herrerne. Præmierne bestod af vin, 
bolde samt adskillige gavekort, hvilken overflod. Præmierne fra 1 – 3 stod klubben for medens de 
øvrige præmier stod Ase og Hugo for. 
Damerne : 
9. Laila Rindum 29 point, 8. Jytte Eriksen 29, 7. Ann-Britt Jensen 29, 6. Edel Bøgehus Rasmussen 
30,         5. Jytte Langebek 31, 4. Grethe Larsen 31, 3. Aase E. Larsen 31, 2. Anne Risum Kamp 33 
og vinder     Birthe Dohn med 39 point. 
Herrerne : 
9. Hugo Larsen 34 point, 8. Just Kamp 35, 7. Niels Ravn 36, 6. Frede Kruse-Christiansen 36, 5. 
Steen Ousted 36, 4. Gert Frederik 37, 3. Flemming Jensen 38, 2. Torben Lindholm 39 og vinder 
Karsten Lind med 40 point. 
Da Karsten Lind havde højest score, blev han dagens vinder med ret til at få sit navn på 
præmiekøllen. 
Stor applaus til alle vinderne og tak til Aase og Hugo for en fantastisk indsats. Genvalg til 2019. 
Tættest på flaget på hul 14 : Benthe Otto med 6,29 m og Frank Adrian med 0,84 m. 
Tættest på den blå linie i udslaget : Benthe Otto landede på linien og Rhod Søndergaard et par cm. 
fra. 
Vin og bolde til vinderne samt stor applaus til vinderne. 
Efterfølgende tog Frede ordet og takkede for den store deltagelse og den gode ro og orden, med 
tak til alle hjælperne. 

Greve Linksuge med åben Seniorturnering torsdag den 19. juli 2018. 
Så fik vi afviklet vor åbne Seniorturnering i Links ugen for 5. gang med et rigtigt godt og flot 
resultat. 88 seniorer – hvoraf de 43 var fra fremmede klubber -  havde en god dag på banen i 
strålende solskin, heldigvis med lidt vind, så det var udholdeligt. Banen var i rigtig god stand med 
hurtige green. Så stor tak og ros til alle greenkeeperne for den indbydende bane. 
Det har selvfølgelig krævet en del planlægning at gennemføre en sådan turnering, selvom det er 
prøvet 4 gange før. Så der skal rettes en stor tak til alle de medvirkende. Speciel tak til Stine og 
Jeppe Dohn for deres kæmpe indsats sammen med seniorklubbens bestyrelse for at få turneringen 



afviklet på bedste måde. Endvidere stor tak til Charlotte og øvrige personale i køkkenet for det 
gode traktement. Tak til Truels og Viggo for baneservicen og tak til Roland for hjælp med 
indtastning af scorekortene.  
Alle var i hus kl. 14.30 og var klar til at indtage deres pladser i restauranten. Da alle var placeret, 
gik man bordvis til buffeten for at provianterer, så det ikke endte i ragnarok. Styret med hård hånd 
- til ikke alles tilfredshed – af undertegnede i Stig´s fravær. 
Efter spisningen gik vi over til præmieoverrækkelsen. 
Damerne : 
1. præmie : Susanne Ipsen, Greve. 42 point. 
2. præmie : Margrethe Brodersen, Furesø. 40 point. 
3. præmie : Lis Askegaard Thorn, Hedeland. 39 point. 
Herre A rækken : 
1. præmie : Ole Bay Jensen, Harekær. 39 point. 
2. præmie : Morten Rud Pedersen, Brøndby. 38 point. 
3. præmie : Ken Schultz, Greve. 37 point. 
Herre B rækken : 
1. præmie : Jan Petersen, CGS Copenhagen. 38 point. 
2. præmie : Arne Lindahl, Hedeland. 37 point. 
3. præmie : Henrik Wall Andersen, Smørum. 37 point. 
Præmierne var : Magnum vin, strømper, wedge / putter, handsker, gavekort samt greenfee kort. 
Tættest på flag på hul 14 :  Gitte Sillemann, Brøndby. 6,37 m. Hugo Larsen, Greve. 1,69 m. Vin 
præmier 
Tættest på blå linje på hul 1 : Susanne Alexandersen, Vallø. Lå på linjen. Magnum vin. 
Herefter blev er uddelt klappepræmier bestående af bolde og greenfee kort til Greve Golfbane. 
Dagens aktiviteter var nu på plads, så Frede K-C, formand tog ordet og takkede alle de 
involverede for godt arbejde samt for opbakningen og den gode stemning der prægede dagen samt 
ønsket om et gensyn i 2019, hvor der muligvis bliver 2 åbne seniordage. Tak for i dag og kom 
godt hjem. 

Tur til Skjoldenæsholm Golfklub torsdag den16. august 2018. 
Skjoldenæsholm. Ja den var de fremmødte 38 ude at spille i går. Desværre var der 3 
sygemeldinger, da vi var 41 tilmeldte. Alle fremmødte fik udleveret scorekort og en meget 
nødvendig baneguide på Robert Trent Jones Jr. Course, som vi skulle spille. De fleste af de 
fremmødte havde ikke spillet banen før, så alle drog forventningsfulde ud til starthullet, med 
gunstart kl. 09.00. Da banen dækker et stort areal, var der langt ud til flere af hullerne. På vej ud 
fik vi en klar fornemmelse af banen, som på ingen måde ligner vor relativt flade bane i Greve. Ved 
et grundigt kik på den udleverede bane guide kunne vi konstatere mange søer, adskillige bunkers 
placeret kun for at genere spillerne samt dogleg på 360 grader. Smalle fairway, men fine greens 
der både var ” skæve ” og havde skrå sider som kunne lede bolden ned i søen eller bunker, der 
selvfølgelig var placeret tæt på green. Vi havde heldigvis valgt de forreste tee steder, som trods alt 
hjalp lidt på udspillet. Da scorekortene blev afleveret, var vi spændt på, hvor mange der scorede 
over 30 point ? Efter en frokost med 3 rigtigt pæne stykker smørrebrød og en tår øl / vand, oplæste 
Frede resultaterne. 
 
Damerne : 
1. præmie med 31 point : Birgit Knudsen. 
 2. præmie med 23 point : Aase E. Larsen.  
3. præmie med 21 point : Grethe Larsen. 
Edel Bøgehus og Marianne Flindt havde ligeledes 21 point, men Grethe var bedst på de sidste 
huller. 
Herrerne : 
1. præmie med 34 point : Poul Erik Rasmussen. 
2. præmie med 29 point : Knud Anders Andersen. 



3. præmie med 28 point : Steen Ousted. 
Vin og bolde til alle vinderne samt gavekort til 1. præmietagerne samt stort applaus fra hele 
forsamlingen. 
Længste drive på hul 12 stod Steen Ousted for hos herrerne og Aase E. Larsen for hos damerne.  
Tættest på flag på hul 3 kom Marianne Flindt med 14,71 m og Knud A. Andersen med 15,86 m. 
Vinderne har aldrig været så langt fra flaget i tidligere turneringer. Det viser noget om 
sværhedsgraden på hullet. 
Vin og bolde til vinderne samt stort applaus fra hele forsamlingen. 
Farvel og tak fra Frede for den store opbakning samt for god ro og orden – kom godt hjem. 

Seniorernes Efterårsturnering torsdag den 13. august 2018. 
I dag har vi så mødt efteråret med vor Efterårsturnering som Marianne og Benny Flindt stod for i 
samarbejde med bestyrelsen. 72 seniorer ( incl. flere af de nye medlemmer ) var tilmeldt. 
Desværre med 2 afbud p.g.a. sygdom. Så 70 seniorer teede ud på alle 18 huller kl. 08.30. 
Benny holdt en briefing kl. 08.10 med aktuelle oplysninger : da banen er priklet er det tilladt at 
flytte bolden op fra priklehullet, længste drive er erstattet med endnu et tættest på flag på 
henholdsvis hul 3 og hul 14. 2 præmier på hvert hul til de 2 spillere der er tættest på. Frokosten er 
sat til 13.30 hvor alle bør være i mål. Scorekortene afleveres i Sekretariatet, hvor Stine har lovet at 
registrere dem. 
Alle var klar kl. 13.30 og indtog deres pladser sammen med holdspillerne ved de markerede 
pladser.  
Bordene blev kaldt til buffeten af Stig, så alt kunne foregå i fredsommelighed. Tak til køkkenet for 
en rigtig god buffet med rigeligt ” foder” til de sultne spillere.  
Da sulten var overstået blev vinderne udråbt : 
Damerne : Vinder blev Birthe Dohn med 31 point og med Aase E. Larsen på 2. pladsen med 30 
point. Anne Uldall scorede ligeledes 30 point, men Aase var bedst på de sidste huller. 
Herrerne : Vinder med 33 point blev Steen Ousted, 2. pladsen Niels Ravn Pedersen med 32 point, 
3. pladsen ligeledes med 32 point Truels Vestergaard, men Niels var bedst på de sidste 9 huller og 
4. pladsen tilfaldt Frede Kruse-Christiansen med 30 point. Gavekort, vin og bolde til alle vinderne 
samt stor applaus. 
Tættest på flag på hul 3 : Frank Rasmussen 1,15 m og Dorthe Jensen med 4,30 m. 
Tættest på flag på hul 14 : Per Brandborg 8,20 m og Erik Römer 8,90 m. Vin og bolde til de 4 
vindere. 
 
Som vanligt sluttede dagen med formandens tak til alle for god deltagelse, tak til køkkenet, 
sekretariatet incl. Axel samt til Viggo og John for at køre baneservice. 
En rigtig god dag med godt vejr bestilt af formanden. 

Tur til Grøndalscentret til en omgang SIMgolf torsdag den 22. november 2018. 
Der var 24 tilmeldt til SIMgolf denne gang, lige 6 bokse og der var en passende skepsis for, hvad 
nu Jørgen havde fundet på, altså hvilken bane vi skulle spille. Det blev Stone Canyon Club som 
Jørgen havde lavet en lille beskrivelse af i det udsendte materiale. Der var kaktus og lave buske og 
træer, der for nogle kom i vejen og andre bare slog lige igennem, samt en masse vand i det smukke 
landskab. Det var en udmærket bane, syntes de fleste, selvom der ikke var hverken klappere eller 
klapperslanger på banen! 
Det er en fornøjelse at komme i Grøndalscentret og blive betjent af Keld og hans assistent, og der 
var en udbredt opfattelse blandt deltagerne, at vi skulle af sted igen til januar. 
Resultat af dysten blev: Gert Frederik 36 point, Steen Ousted 32 point og Erik Rømer 28 point. 
Det var en flaske vin til nr. 1. og 2 og en skål til nr. 3 😊 
Formændene for boksene delte bolde ud til de, der efter deres opfattelse, havde bidraget til 
underholdningen i boksene.  
Til alle jer, der ikke var med, kan jeg kun sige: ”Hvis man ikke har prøvet SIMgolf, kan man ikke 
rigtig udtale sig om det, så derfor opfordrer jeg jer til at være med næste gang, så der er flere, man 
kan tale med om det. 



Lars 
Julefrokost torsdag den 6. december 2018. 

Torsdag, den 6. december afholdt 83 medlemmer af seniorklubben, årets julefrokost. 
 
Alle mødte til tiden, og efter kortlæsning for "seat" var alle bænket ved 9 borde kl. 13.00. 
 
Starten gik godt - 1 fl. snaps på hvert bord, og så gik "skafningen" i gang med sild, derefter fiskefilet og 
efterfølgende 5 lækkerier fra buffet. 
 
Ind imellem blev der også uddelt sange 3 stk. i alt. Alle fremskaffet og trykt af Lars Hartig. Gode sange - 
tak til Lars. 
 
Præmier for 9 og 18 hullers turnering blev der også tid til ind i mellem. Der var 1´plads dame og herre i 
hver turnering. 
Præmievindere i 9 hullers turnering blev Aase E. Larsen og Villy Olesen. 
Præmievindere i 18 hullers turnering blev Birthe Dohn og Poul Erik Rasmussen. 
 
Men alle havde stadig en chance for gevinst denne dag, da der på hvert bord blev serveret en skål med Ris á 
la mande og en mandel i hver skål. Så her blev der yderligere 9 vindere med hver et gavekort til 
SuperBrugsen Tune. Kaffe med likør eller cognac samt chokolade blev der også budt på. 
En helt igennem en god eftermiddag i restauranten, som sluttede 17.30. 
Mon ikke alle var tilfreds med arrangementet - bestyrelsen var tilfreds. 
 

 
Juleafslutning mandag den 17. december 2018. 

I dag var sidste gang vi spillede en mandag i år. 34 seniorer  var mødt op til denne sidste omgang. 
Scoren var rimelig pæn fra 6 til 20. 3 kom id med 19 point : Tonny Jørgensen, Poul Erik 
Rasmussen og Finn Jensen. Men dagens vinder Villy Olesen kom ind med 20 point. Applaus til 
dagens vindere. 
Efter spillet kl. 12.30 gik vi i gang med juleafslutningen, hvor der nu var mødt yderligere 40 
medlemmer op til Gløggen og de hjemmebagte æbleskiver. Stemningen var som sædvanlig rigtig 
god og det glædede bestyrelsen med den store tilslutninng. 
Det var nu tid til at kåre vinderne af seniorernes interne mesterskab. Det består af 2 x stableford og 
2 x slagspil afviklet i  august – september. Hvor der skal afleveres 1 scorekort i hver kategori, 
afleveres 2 er det den bedste score der tæller. 15 damer og 33 herrer havde afleveret de krævede 
kort. En førsteplads på en af dagene giver 1 point og så fremdeles. 
Damerne : 3. pladsen med 8 point Ann-Britt Jensen. 2. pladsen med 7 point Edel Bøgehus 
Rasmussen og på 1. pladsen med 3 point Aase Erringsø Larsen. 
Herrerne : 3. pladsen med 9 Tonny Jørgensen. 2. pladsen med 7 point  Steen Ousted og ligeledes 
med 7 point på 1. pladsen Poul Erik Rasmussen. Poul Erik var bedst med en 1. plads i 
stableforden. 
Gavekort og 1 flaske vin til alle 6 vinderne samt stor applaus. 
Den endelige vinder på tværs af kønnene skulle nu udråbes med sit navn på tavlen. Da Aase E.L. 
havde den bedste score med 3 point scorede hun hattrick. Og fik sit navn udødelig gjort for 3. 
gang. Også stor applaus til Aase. 
Næste gang vi mødes er torsdag den 27. kl. 13.00 til Nytårsafslutningen hvor der serveres 
kransekage og Champagne, og hvor 2018 bliver skudt ud og 2019 velkommen. Tilmelding er 
nødvendig hvis du vil eltage i traktementet. Tilmelding på golfboks til den 25. kl.12.00. Husk nu 
at det koster kr. 100,- hvis du er tilmeldt og ikke møder op. 

Nytårsparole torsdag den 27. december 2018. 
Så sluttede året for de 65 fremmødte seniorer på traditionel vis i seniorregi med bulder og brag 
efter kransekagen, champagnen og ” tipskuponen ” med 13 forskellige spørgsmål. Bedst til at 
svare blev Børge Erik med 11 rigtige der udløste 2 flasker vin. På 2. pladsen med 10 rigtige kom 



Magnus med en præmie på 1 flaske vin. Som vanligt var stemningen i top og alle ønskede 
hinanden godt 2019. 
Til afslutning takkede formanden for medlemmernes tilslutning til klubbens arrangementer med et 
godt nytår og på gensyn i 2019. 
 
Bestyrelsen 
Frede Kruse-Christiansen. Stig person, Lars Hartig og Jørgen Gotfredsen. 
 
 
 
 
 
  



Bilag 2 
Golf i Greve Golfklub i 2019 

 
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 

Nej  3.300 1.650  



golfklub under DGU samt bopæl 
min. 60 km. fra Greve Golfklub. 

(Dispensation til afstand kan søges 
hos bestyrelsen).  

 
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 5 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 15. 
oktober - 1. april med frit spil. 

 
(Ved indmeldelse senest 15. april 

fratrækkes de kr. 1.800,- fra kontingentet. 
Gælder dog kun indmeldelse som fuldtids- 

eller hverdagsmedlem) 

Nej 1.800 1.800  

 
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 2018 deltog 7 golfklubber i SGS samarbejdet: Falster, Greve, Harekær, Ishøj, Køge, 
Sydsjælland og Vallø. Se hjemmesiden for yderligere beskrivelser. 
https://www.grevegolf.dk/for-medlemmer/sgs-selandia-2018.aspx 
 
Aftalen for 2019 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 konkret indmeldelsesbetingelser. 
      Kontingenter med DGU kort inkluderer forsikring og årskontingent til Dansk Golf Union. 
      Kategorier og kontingenter efter generalforsamling i marts 2018 og klubbestyrelsens 
      indstilling  til generalforsamlingen i marts 2019. 
 
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 - jfr. vedtægterne § 3 - skal ske med 1 måneds varsel til   
       kommende årsskifte 
 
H) Betalingsbetingelser 
       Medlemskabet (med undtagelse af kategorierne 5, 10, 11, 12 og 14) følger 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 

September 2018, Greve Golfklub  


