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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

GENERALFORSAMLING 2019 
Dato:  6. marts 2019 

Til stede: Fra bestyrelsen: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Inge Larsen (IL) 

Roland Pedersen (RP) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bendt Nolsøe (BN) 

Michael Stoltenberg (MS)  

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Torben Lindholm (TL) deltog som dirigent 

 

Ansatte: 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

 

 

1. Generalforsamlingens åbning 

 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød velkommen og fastslog at der var mødt 35 

stemmeberettigede medlemmer op ud af klubbens ca. 1050 medlemmer. Det relativt beskedne deltagertal så 

formanden som et udtryk for, at klubben havde afholdt et særdeles informativt ”ris og ros-møde” den 6. 

februar. Frede Kruse-Christiansen oplyste, at iflg. vedtægterne §4 stk. 3 er kun aktive medlemmer, som 

ifølge dansk lovgivning er personligt myndige, stemmeberettigede med hver én stemme. Desuden kan et 

fraværende medlem afgive én stemme ved fuldmagt (§4 stk. 4) 

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 iht. vedtægtens §4 stk. 2 skal afholdes inden udgangen af marts. Generalforsamlingen 

blev adviseret med klubnyt nr. 1 og med udsendelse af dagsorden med bilag i klubnyt nr. 2 udsendt den 18. 

februar 2019. Dirigenten konstaterede således, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuld 

beslutningsdygtig. 

Referent blev Inge Larsen.  
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3. Beretning om klubbens virksomhed i 2018 

 

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

Ligeledes var der som bilag til indkaldelsen udsendt årsberetning fra sekretariatet, frivilligkoordinatoren 

samt til orientering beretninger fra de tre klubber-i-klubben Seniorerne, Linksgreverne samt 

Linksgrevinderne. Da disse allerede har været behandlet på de respektive klubbers egne generalforsamlinger 

skal de udelukkende ses som orientering. De enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt om de havde 

yderligere kommentarer til beretningerne. 

  

Bendt Nolsøe / Eliteudvalg:   BN havde ingen yderligere bemærkninger udover 

en opfordring til medlemmerne om at støtte op om 

klubbens hold ved hjemmekampe i 

danmarksturneringen.  

Bruno Lundgård Hansen / Begynderudvalg: BLH havde ingen yderligere tilføjelser.  

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

Blot løftede MS sløret for et forhåbentlig kommende 

samarbejde på juniorsiden med andre klubber, som vil 

give en større smidighed i forhold til at stille hold til 

forskellige juniorturneringer. 

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  JD gjorde opmærksom på, at sæsonen for alvor skydes 

i gang med åbningsturneringen den 14. april.  

Ole Kahlen / Bane- og miljøudvalg:  OK takkede Lars Hartig, som ønskede at udtræde af  

udvalget, for arbejdet i udvalget. Samtidig bød OK 

Jesper Nielsen velkommen som nyt medlem i 

udvalget.  Endelig opfordrede OK 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 generel 

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 

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

afvikling af dagen og opfordrede desuden 

medlemmerne til at sprede rygtet om Golfens Dag.  

Søren Leander Nielsen / Frivilligkoordinator SLN opfordrede medlemmerne til at besvare  

spørgeskemaet fra Golfspilleren i Centrum og indbød 

desuden medlemmer til at melde sig som frivillige i 

klubben.  

Benny Flindt / Økonomiudvalg:  Ingen bemærkninger 

Stine Kiel Larsson /Sekretariatet:  Ingen yderligere bemærkninger 

 

Frede Kruse-Christiansen overtog herefter ordet for at berette om de tiltag, der aktuelt står for og de ting, vi 

vil arbejde med i den nærmeste tid.  

FKC startede med at fremhæve klubbens DNA – klublivet - idet han citerede fra klubbens 

formålsparagraffer jf. vedtægterne §1 stk. 3. Klubbens formål er  

”- at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf med udgangspunkt i fællesskabet og det 

sociale liv i klubben, der ved et forpligtende fællesskab vil styrke folkeoplysningen og dermed 

medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet 

- at udbrede og fremme interessen for og kendskabet til golfsporten.  

- at medvirke til, i samarbejde med baneejer, at klubbens medlemmer har så gode forhold som overhovedet 

muligt, det være sig baner, trænings- og lokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.  
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- at organisere idrætslige og sociale aktiviteter til fremme af fællesskab og det sociale liv i klubben.” 

Holdes disse formålsparagraffer op mod bestyrelsens beretning, så passer det særdeles godt på det arbejde, 

der udføres i såvel bestyrelsen samt de tilknyttede udvalg. 

Og arbejdet ser ud til at bære frugt, for sammenligner vi os med det øvrige golf-Danmark, så kan vi 

konstatere, at der ud af de i alt 190 danske klubber er fem andre med samme medlemstal som os, der er 36 

klubber, der er større end Greve og der er 148, der er mindre end Greve Golfklub. Trods denne pæne 

placering, så hviler vi ikke på laurbærrene. Vi afholder fortsat Golfens Dag (den 28. april) og ved det 

kommende årsmøde, som afholdes ultimo marts, forventer vi at få nogle nye ideer med hjem til arbejdet i 

golfklubben. Desuden har klubben et tæt samarbejde med DGUs konsulent Jonas Meyer, der bistår med 

analysering af resultaterne fra analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum. 

Der arbejdes i øjeblikket på etablering af et regnvandsbassin i området ved par-3-banen. Arbejdet pågår p.t. 

og følges nøje. Udover at der er konstateret småskader på anlægget, har der været brugt en del tid på at 

konsultere DGU i forbindelse med flytning af teesteder m.v. Klubben har således til hensigt at forlange 

kompensation fra KLAR, hvilket de har accepteret. Nu tilbagestår forhandlingerne herom. Der kan læses 

mere om arbejdet på klubbens hjemmeside.  

Herefter overgav formanden ordet til Tonny Jørgensen, der i forlængelse af infomødet den 6. februar rejste 

spørgsmål om asfaltering af tilkørselsvejen. TJ gjorde opmærksom på, at der ikke foreligger et egentligt 

forslag til generalforsamlingen. TJ havde således egenhændigt arbejdet med spørgsmålet og indhentet et 

tilbud på arbejdet på kr. 468.000, hvilket ville svare til kr. 780 pr. betalende fuldtid- og hverdagsmedlem.  

 

FKC takkede TJ for arbejdet og gjorde opmærksom på, at ejernes prioritet ene og alene ligger på laden. Der 

vil blive arbejdet på TJs forslag i det nyligt etableret fundraising udvalg.  

 

Torben Boyd mente, at det var en drastisk forskel at gå fra grus til asfalt.  

 

Benny Nielsen henledte generalforsamlingens opmærksomhed på, at der ved infomødet blev foreslået en 

”mellemløsning”.  

 

Jesper Carstensen var bange for, at en asfaltering ville betyde øget hastighed.  

 

TJ svarede hertil at der i givet fald skulle etableres kummer for at nedsætte hastigheden. 

 

FKC oplyste, at Mogens Andersen ved infomødet foreslog en billigere mellemløsning og denne ville blive 

taget med i de kommende drøftelser. 

 

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, hvilket ikke var tilfældet og beretningen 

var således godkendt.  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer Benny Flindt gennemgik regnskabet, som viste en egenkapital på kr. 272.000. Med udsendelse af 

dagsordenen informeres medlemmer om, at regnskabet kan rekvireres, såfremt det måtte ønskes. Dirigenten 

spurgte, om generalforsamlingen havde kommentarer til regnskabet.  

 

Benny Nielsen spurgte til SGS-samarbejdet med de øvrige seks klubber.  

BF oplyste, at klubben modtaget kr. 125 fra hvert Greve-medlem, der tegner SGS. Herudover laves der en 

udregning ved udgangen af sæsonen, hvorefter midlerne fordeles mellem de deltagende klubber.  

Desuden forespurgte Benny Nielsen til om der var forskel på kontingentbetaling pr. måned/halvår/år.  

BF oplyste, at der ikke var forskel på helårlig og halvårlig betaling, men at det var dyrere at betale 

månedligt. 
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Da der ikke var yderligere kommentarer, blev regnskabet for 2018 godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag til behandling.  

 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

 

Benny Flindt gennemgik budget og kontingenter på projektor. Her henledte han generalforsamlingens 

opmærksomhed på, at der var afsat midler til den årlige turnering for klubbens frivillige. Dette skyldes, at 

det ikke er lykkedes at skaffe en sponsor til denne aktivitet.  

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 Frede Kruse-Christiansen modtog genvalg 

Nuværende Benny Flindt modtog genvalg 

Nuværende Jeppe Dohn modtog genvalg 

Nuværende Ole Kahlen modtog genvalg 

 

B. Bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode: 

Jesper Carstensen er efter ønske udtrådt af bestyrelsen i november 2018.  

Bendt Nolsøe modtog nyvalg. 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

A. revisor for en toårig periode 

Nuværende Stig Person blev genvalgt.  

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Poul Erik Rasmussen modtog nyvalg.  

 

9. Eventuelt 

 

Under eventuelt spurgte Benny Nielsen til de lamper, der var blevet monteret ved nedkørslen fra Karlslunde 

Centervej.  

FKC svarede, at der desværre gentagne gange var udøvet hærværk mod disse og de var derfor midlertidigt 

ude af drift. Der arbejdes på at matgøre lamperne, så de ikke generer bilister og derfor forhåbentligt ikke 

udsættes for hærværk. 

Villy Olesen opfordrede medlemmerne til at samle cigaretskod op. 

 

Sven Hansen inviterede medlemmerne til et møde den 20. marts om arbejdet som fadder og frivillig i 

begynderregi. 

 

Tonny Jørgensen forespurgte, om man kunne informere om referater fra diverse møder på klubbens 

facebookside.  

SKL oplyste, at man eventuelt kunne oplyse om referater i klubnyt. 

 

SKL uddybede tallene for SGS som følger: 

Greve har i 2018 haft 108,5 SGS-deltagere (efter 1. august tegnes kun et halvt medlemskab) 
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I de syv deltagende klubber har i alt 552 personer tilkøbt SGS. 

Den klub med flest SGS-medlemskaber er Køge. Herefter kommer Greve. 

Samarbejdet har genereret 537.000 kr, som fordeles i klubberne med 120 kr. med medlem i de enkelte 

klubber og resten efter et forholdstal ud fra antallet af spillede runder.  

Der er spillet 5483 runder i 2018. Heraf 966 i Greve. 

Greves medlemmer har spillet 1096 runder i andre klubber. 

Man kan sige, at én runde er kr. 86 værd.  

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

til formanden for en afsluttende bemærkning. Frede Kruse-Christiansen takkede Jesper Carstensen for hans 

virke i eliteudvalget.  

JS fik overrakt en lille opmærksomhed som tak. FKC bød samtidig velkommen til Bendt Nolsøe.  

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

i forbindelse med bestyrelsens arbejde. 

 

Endelig var der tak til alle de fremmødte medlemmer. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30   

 

 

Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 


