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G E N E R A L F O R S A M L I N G 
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TIRSDAG DEN 10. MARTS 2020 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 2019 – bilag 1. 
 
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til klubben@grevegolfklub.dk  
 
5: Indkomne forslag. 
    Vedtægtsændring. 
    Bestyrelsen foreslår klubbens navn i § 1 stk. 1 ændret ved at teksten (GGK) udgår. 
    Herefter lyder teksten i § 1 stk. 1 således: 
    ”Klubbens navn er Greve Golfklub og dens hjemsted er Greve Kommune.” 
    Begrundelse: Anbefalet af Dansk Golf Union af tekniske grunde. 
     
6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
    a : Indskud kr. 0 
    b : Specificeret budget forelægges. 
    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2020”  – bilag 2. 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
     A: 3 bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 
          Nuværende Bruno Lundgård Hansen, der indstilles til genvalg. 
          Thomas Pedersen, der indstilles til nyvalg. 
          Thomas Belling, der indstilles til nyvalg.        
           



     B: 1 bestyrelsesmedlem for en etårig periode: 
           Roland Pedersen ønsker uden for tur at udtræde af bestyrelsen og formand for    
           Regel- og Handicapudvalget.            
           Forslag til nyvalg   
  
8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 
 
    A: 1 revisor for en toårig periode: 
         Nuværende Søren Kramer, der indstilles til genvalg.     
          
    B: 1 revisorsuppleant for en etårig periode: 
          Erik Rømer, der indstilles til nyvalg. 
       
9: Eventuelt. 
 

Greve Golfklub 
Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 
Formand 

 
 

Opmærksomheden henledes på: 
 
Vedtægterne § 4 stk. 3: ” Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge 
dansk lovgivning er personligt myndige, med hver en stemme.” 
 
Vedtægterne § 4 stk. 4: ” Hvert medlem har 1 stemme og kan der udover afgive stemme 
ved fuldmagt fra et fraværende medlem.” 
 
Vedtægterne § 4 stk. 5: ” Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af 
vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer (inkl. fuldmagter) stemmer derfor. 
 
 
 

Bilag 1 
 

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 
foreningsåret 2019. 

 
Beretningen, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 
generalforsamling, som i år afvikles tirsdag den 10. marts, består i disse digitale tider af 
meget mere end nedenstående indlæg fra undertegnede formand og næstformand, 
udvalgenes formænd m. fl., samt orienteringsmæssigt også i sammenhæng med 
beretningerne fra Dame-, Herre- og Seniorklubben.   
 
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: 
35 siders Forretningsudvalgsreferater, 8 møder i 2019 – til dato. 
33 siders Bestyrelsesreferater, 6 møder i 2019 – til dato. 
31 siders indkaldelse og beretninger fra den ordinære generalforsamling 2019. 
5 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2019. 
6 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2019. 
6 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2020. 
 
2: Under Nyheder: 
En lang række konkrete nyheder. 
11 udgivelser af Klubnyt Greve 2019 – 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: Foreningsåret  
Foreningsåret og sæsonen 2019 er velbeskrevet i beretningerne fra klubbens udvalg og 
vores klubber-i-klubben.  
Vi vil i beretningen derfor indskrænke os til en kort omtale af enkelte udvalgte områder 
og vigtigere tiltag i sæsonen 2019.  
Selvom vores sæson officielt først skydes i gang den 1. april, så er der i løbet af vinteren 
masser af aktivitet i både bestyrelse, forretningsudvalg og de faglige udvalg ligesom 
både sekretariatet og greenkeeperne arbejder med planerne for den kommende sæson 
heriblandt Golfens Dag som i 2020 afholdes for 13. gang og i år er det søndag, den 26. 
april.  
 
 
 
 



 
Næsten 50 nye golfspillere  
I det forgangne år fandt 115 gæster fandt vej til Greve Golfklub for at prøve kræfter med 
golfsporten. Gæsterne blev budt velkommen foran klubhuset.   
De ivrige gæster fik en kort beskrivelse af golfbanens opbygning og blev så sendt rundt i 
hold til de forskellige træningsstationer. Der blev slået både gode og mindre gode slag 
og der blev grint og snakket på kryds og tværs. Efter et par timer på anlægget kunne 
gæsterne få slukket tørsten og hygge sig i solen på terrassen med duften fra grillen, hvor 
der blev grillet pølser til gæsterne. 
Vi havde på forhånd mobiliseret knap 40 frivillige til dagen og de frivillige 
repræsenterede stort set alle medlemsgrupper ung som ældre, mænd og kvinder og ikke 
mindst meget dygtige spillere og relativt nye golfspillere men fælles for dem alle var et 
forbilledligt engagement, som smitter af på vores gæster.  
 
Standerhejsning i Greve 
Der skulle mere end en kold vind og éncifrede temperaturer til at holde 101 ivrige 
golfspillere fra golfbanen, da vi den 14. april holdt standerhejsning og efterfølgende 
åbningsturnering.  
Dagen for åbningsturneringen faldt samme dag som Danmarks økolandmænd lukkede 
deres køer ud på græs efter en lang vinter i stalden. Det er en festdag for køerne at 
komme ud på det friske grønne græs. På samme måde er det en festdag for os 
golfspillere, når vi kan tage hul på en ny sæson på Greves brede fairways.  
Der er en helt særlig stemning, når vi tager hul på en ny sæson og gensynsglæden er stor 
og snakken går livligt, når vi atter mødes til åbningsturneringen efter en lang og 
golffattig vinter.  
 
Golf med mening 
Som regel når vi spiller golf, så spiller vi måske om en øl eller en kop kaffe på hul 19. 
Men én gang om året er der lidt mere alvor bag vores golfspil. Det er, når vi spiller 
PINK CUP eller Slå et slag for kuglerne. I 2019 spillede vi for at samle ind til ”mand det 
nytter”, som er Kræftens Bekæmpelses arbejde med mænd og kræft. 
Vores klubturneringer er generelt med til at styrke sammenholdet i klubben, men der er 
noget helt særligt ved velgørenhedsturneringer. "Slå et Slag for kuglerne” er på samme 
tid en festlig dag og en speciel dag, da den sætter fokus på en forfærdelig sygdom, som 
hvert år rammer mere end 16.000 mænd. Vi kan alle være både stolte og tilfredse med at 
kunne sende næsten 31.502,45 kr. til Kræftens Bekæmpelse. 
 
Danmarksturneringen 
Vi havde i 2019 fem hold med i DGUs danmarksturnering. Tre på herresiden, et 
damehold samt som noget helt nyt et seniorhold. Dameholdet missede på et hængende 
hår kvalifikationen til oprykningsspillet. På herresiden forblev alt status quo, idet 
klubbens tredjehold sikrede sig endnu en sæson i 5. division. Andetholdet sikrede sig 
endnu et år i 4. division mens klubbens førstehold, som kom lidt svært fra start i 2. 
division, var ude i en ren gyser på den allersidste spilledag på hjemmebane mod 
Holbæk. Med en samlet sejr på 11-7 til Greve sikrede holdet sig endnu et år i 2. division. 
Klubbens eliteudvalgsformand, Bendt Nolsøe, måtte i november 2019 - efter knap ét års 
arbejde i bestyrelsen - afgive posten pga. arbejdsmæssigt pres. Det mangeårige 
udvalgsmedlem Thomas Pedersen overtog formandsposten, og skal således have 
bekræftet sit mandat ved denne generalforsamling.  
 
Klubbens vigtigste aktiv - banen  
Vi kommer ikke uden om at vores bane er vores vigtigste aktiv, uden golfbane ingen 
medlemmer og uden medlemmer ingen klub. Banen kom sig heldigvis godt efter et rent 
vejrmæssigt udfordrende 2018.  



Fredag den 12. april mødte omkring 40 medlemmer op til ”banens dag”. Banens Dag er 
en tilbagevendende begivenhed, hvor medlemmerne mødes og giver greenkeeperne en 
hånd med arbejdet på og omkring banen. 
Der blev malet skure, luget bede, plantet blomster omkring terrassen og ikke mindst sået 
græs i turfhullerne. Der blev serveret hhv. frokost og aftensmad til formiddags- og 
eftermiddagsholdet. Nogle af de opgaver, der bliver udført i forbindelse med Banens 
Dag ville i mange tilfælde blive nedprioriteret i særdeleshed, så de frivilliges hjælp er 
helt uvurderlig for os.  
I begyndelsen af 2019 blev der igangsat et arbejde omkring etablering af et 
regnvandsbassin i området ved par-3-banen. Arbejdet forårsagede nogle småskader på 
anlægget og der blev desuden anvendt en del arbejde fra sekretariatets side på at 
konsultere DGU i forbindelse med flytning af teesteder m.m. Klubben fik derfor tildelt 
en kompensation for skader samt ekstraarbejde.  
Banen led dog ikke væsentlig overlast og kom sig hurtigt over arbejdet.  
Banen fik nye bænke og skraldespande, dræn blev repareret flere steder blandt andet ved 
stien bag klubhuset til hul 10 og det helt store, der skete ultimo 2019 var, at 
nedrivningen af laden blev påbegyndt, så vi kan forvente et helt nyt visuelt indtryk af 
den del af banen i 2020.  
 
Gæster i Greve 
I uge 29 slog vi for 6. gang dørene op for Linksugen.  
Greenkeeperne havde lagt ekstra meget arbejde i at gøre banen klar til ugen, 
restauranten diskede op med lækker mad og de frivillige lagde masser af kræfter i at 
hjælpe til. Men vi skal ikke glemme de 632 glade golfspillere, som deltog. Mange af 
disse var gæster udefra og når nogle af vores gæster fortæller, at de ligefrem planlægger 
deres sommerferie efter vores festlige Linksuge, så må vi sige, at vi er lykkedes med det, 
vi ville.  
Linksugen er fra sin start i 2014 vokset fra et lille spædt forsøg på at stable en åben 
turneringsuge på benene til i dag at være vært for næsten 650 gæster fra nær og fjern. 
I år var ugen udvidet med ”GolfSixes”, en helt ny turneringsform som golfverdenen for 
alvor stiftede bekendtskab med i 2017 da Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen i 
England vandt den første turnering af denne art i European Tour.  
GolfSixes er et eksempel på nytænkning i golfverden. Små matches over seks huller, 
hvor man spiller parvis mod andre par. Vi skal her i Greve også tænke sådanne nye 
turneringsformer ind i vores dagligdag.  
Det er ingen guldgrube at afholde sådan en turnering, men for nogle år siden tog vi i 
samarbejde med baneejerne den beslutning, at turneringerne skal være overkommelige 
prismæssigt. Derfor opkræves der kun et meget beskedent beløb for deltagelse og kun 
100 kr. i greenfee for de gæster, der kommer fra andre klubber. Det er et helt bevidst 
valg, for med Linksugen ønsker vi at profilere vores dejlige bane og så ønsker vi at vise, 
at Greve Golfklub er et rart sted at komme. Det skal I medlemmer have tak for lykkes 
både i hverdagen men i særdeleshed i løbet af Linksugen. 
 
Uanset om man lige startede som én af de 50 på Golfens dag eller om man tilhører vores 
dygtige spillere, der spiller i Danmarksturneringen, så er der plads i Greve Golfklub. 
Vi bryster os af et godt klubliv og en god klubånd og det skal vi værne om.  
 
Til dagligt gæster mange golfspillere Greve, ikke mindst i kraft af SGS samarbejdet, 
som vi deltog i for fjerde år i træk i 2019. Samarbejdet omfatter, udover Greve, 
golfklubberne Falster, Harekær, Ishøj, Køge, Sydsjælland og Vallø. Vi oplever, at vores 
medlemmer er glade for den merværdi i medlemskabet, som SGS-samarbejdet giver og 
derfor fortsætter vi dette i 2020. 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.  



 
Afslutning.  
Bestyrelsen takker for et godt og konstruktivt samarbejde med alle udvalg og klubber-i-
klubben. Tak for de mange timer som alle vores frivillige ledere har lagt i klubben 
igennem året. Vi håber, at klubbens frivillige ildsjæle også fremover vil have energien 
og lysten hertil, for uden frivillige kan en klub af vores størrelse og form ikke fungere. 
Ligeledes tak til de ansatte – såvel i klubben som i ApSet -, der hver dag yder en stor 
indsats på alle fronter – udendørs såvel som indendørs. Tak til vores ansigt udadtil i 
sekretariatet, som repræsenterer klubben på bedste vis og også nyder ros fra nær og 
fjern.  
Sluttelig skal der også lyde en tak for et godt og konstruktivt samarbejde til alle eksterne 
samarbejdspartnere i Greve Kommune, Rehabiliteringscenteret, Idræts- & 
FritidsSekretariatet, 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 
vore bestyrelseskolleger for gode og konstruktive møder i årets løb. Tak til alle, der i 
2019 har bidraget til at Greve Golfklub er i fortsat vækst og kunne starte et nyt forenings 
år med et flot medlemstal på over 1100 medlemmer.  
 
Frede Kruse-Christiansen, formand / Inge Larsen, næstformand 
 
 

Frivilligkoordinator - beretning 2019 
 
2019 har været mit andet år i Forretningsudvalg / bestyrelse, og jeg begynder nu at 
genkende årets gang i Greve Golfklub.  
Ud over de vanlige møder i bestyrelse og forretningsudvalg, har den gennemgående 
opgave for mit vedkommende været tilbagemelding til bestyrelsen fra analyseværktøjet 
Golfspilleren i Centrum (spørgeskemaet der udsendes til alle medlemmer samt til 
greenfee-spillere i løbet af sæsonen).  
I forhold til Golfspilleren i Centrum, har vi i år fortsat arbejdet med at give tydeligere 
feedback på jeres tilbagemeldinger, ved i Klubnyt at skrive mere udførligt om hvad der 
aktuelt foregår på banen og i klubben, både når der kommer ros, men i særdeleshed, 
også når vi får kritikpunkter der skal rettes op på. 
Vi ønsker både at orientere om de mange tiltag der rent faktisk foregår, men vil samtidig 
også gerne signalere, hvis vi har erkendt, at have et givent problem -  og vi følger gerne 
op med en beskrivelse af hvad vi gør for at rette op på sagen.  
Sekretariatet har også i år gjort en stor indsats, for at adressere de specifikke 
kommentarer I giver i golfspilleren i Centrum, så I oplever, at evt. kritik og gode ideer 
bruges konstruktivt.  
Selvom at spørgeskemaet er langt, håber jeg med ovennævnte tiltag, at I som 
medlemmerne oplever, at det fortsat gør en forskel at besvare undersøgelsen, og dermed 
at 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 
klubben 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. Og der 



er i øvrigt fortsat plads til flere frivillige, så hvis du har mod på at hjælpe til, så tag gerne 
kontakt til mig eller en af de andre fra bestyrelse eller udvalg. 
 
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 
2019 afviklede vi derfor De frivilliges turnering. Der blev i alt inviteret ca. 75 frivillige 
til at deltage. Da vi i 2019 fortsat ikke havde nogen sponsor til turneringen, blev 
udgifterne igen 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 at 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 fortsat 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 
Medlem af bestyrelse og forretningsudvalg  
 
 

Økonomisk beretning  2019 
 

Regnskabet 
Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på kr. 153.452,08 svarende til 2,8% af den 
samlede omsætning. 
Af større afvigelse fra budgettet kan nævnes: 

- at kontingentindtægterne er blevet kr. 155.000 større end forventet. 
- at greenfee indtægterne på grund af færre lukkedage er blevet kr.128.000 større 

end forventet 
- at greenfee indtægterne fra SGS - samarbejdet er blevet kr. 21.000 større end 

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

buggyer                 
på 62.500 kr. samt 17.000 kr. i tilskud til golf for børn.                                                                       
Tilskuddene modsvares af tilsvarende beløb under udgifter                                                                                                               
Udvalgs budgetterne er ikke anvendt fuldt ud på grund at forventede initiativer ikke har 
kunnet gennemføres.    
Betalingen til Greve Golfbane er på grund af de forøgede indtægter 85.000 kr. større end 
forventet. 
Golfklubbens overskud foreslås henlagt til etablering af lade stationer for buggys samt 
udvidelse af dræning i de mest belastede områder 

Restancer 
Med udgangen af 2019 er der en samlet restance på ca.8.500 kr.                                                                                                                                                                                                   
Med udgangen af januar 2020 mangler 75 medlemmer at betale kontingent for 2020 
heraf er der 50 greenfee medlemmer. Samlet set udgør restancen ca.140.000.   
 
Benny Flindt, kasserer 



 
PR- og Informationsudvalg - beretning 2019 

 
PR- og Informationsudvalget arbejder med kommunikation internt blandt klubbens 
medlemmer samt eksternt til diverse lokale medier. I sæsonen 2019 har udvalgets 
primære arbejde været koncentreret om 
 
Afvikling af det landsdækkende arrangement Golfens Dag i Greve Golfklub 
Intern information til klubbens medlemmer primært via www.grevegolf.dk og klubbens 
nyhedsbrev KlubNyt og sekundært via sociale medier bl.a. klubbens side på facebook.  
Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 
 
Udvalgets hovedfokus ligger i foråret på arrangering af Golfens Dag, som blev afviklet 
søndag, den 28. april 2019.  
 
Op til Golfens Dag er er en rekrutteringsproces, som foregår dels gennem klubbens egne 
medlemmer, som vi forsøger at anspore til at sprede det glade budskab om golfsportens 
fortræffeligheder, desuden benyttes "klubnyt", hjemmesiden, i høj grad de sociale 
medier som facebook og instagram, og endelig havde vi også annoncer i nogle 
lokalaviser.  
Områdets skoler modtager også invitation til golfens dag ligesom medlemmerne af den 
lokale afdeling af Hjerteforeningen og alle Greves byrødder. 
På dagen sørger en stor gruppe af frivillige fra klubben for undervisning på 
puttinggreen, indspilsområde og driving range. Ligesom repræsentanter fra de 
forskellige "klubber i klubben" fortæller om klubbens gode sociale liv 
 
I 2019 havde klubben 115 besøgende på dagen og ca. 50 tegnede prøvemedlemskaber.  
 
Den interne kommunikation, som skal sikre, at klubbens medlemmer løbende er 
orienteret omkring alle relevante forhold i klubben, foregår primært gennem KlubNyt.  
 
Den eksterne kommunikation tjener til at profilere og synliggøre klubben samt vores 
aktiviteter i lokalområdet, overfor lokalpolitikere, eventuelle sponsorer. Artiklerne tjener 
ydermere til at vise et nuanceret billede af golfsporten og Greve Golfklub i særdeleshed 
og endelig er det også et redskab til at forsøge at tiltrække medlemmer til Greve 
Golfklub. 
 
I løbet af 2019 har vi fået udgivet følgende artikler i lokalmedierne (Tuneposten, 
Sydkysten, netavisen Greve samt golf.dk)   
 
Goddag til 2019 – januar 2019 
Greve Golf har både hjerterum og husrum – marts 2019 
Populært golfsamarbejde fejrer 10 års jubilæum – april 2019 
Banens Dag – april 2019 
Standerhejsning / åbningsturnering – april 2019 
Golfens Dag i Greve – maj 2019 
Invitation til Greve Linksuge – juli 2019 
Greve Linksuge - august 2019 
Greve Links Open Championship – august 2019 
Greve Golf i Danmarksturneringen – august 2019 
Greve Golfklub 10 år – januar 2020 
10 års turnering – januar 2020 
 



Torben Rasmussen tilbød i 2019 sin ekspertise indenfor 
videooptagelser/droneoptagelser. Således lavede han en lille video om 
vintermedlemskaber samt en video om klublivet til brug som PR til Golfens Dag m.m. 
 
Vi håber at udbygge samarbejdet i 2020 med produktion af nogle små videoer med 
”opretning af nedslagsmærker”, ”rivning i bunkers” osv.  
 
Inge Larsen 
Formand for PR- og Informationsudvalget  
 
 
 

Regel- og Handicapudvalg - beretning 2019 
 

Udvalgsmedlemmer : 
Thomas Pedersen 
Stig Person 
Roland Pedersen (formand) 
 
Året startede med årsrevisionen 2018. 

 Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 284 
 

 Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner 29 
 

 Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen 69 
 

 Medlemmer reguleret -3 0 
 

 Medlemmer reguleret -2 0 
 

 Medlemmer reguleret -1 4 
 

 Medlemmer der ikke er blevet reguleret 368 
 

 Medlemmer reguleret +1 18 
 

 Medlemmer reguleret +2 10 
 

 Medlemmer reguleret +3 4 
 

 Medlemmer der er blevet manuelt reguleret 0 
 

 
Vi gik i gang med at afholde en del kurser omkring de nye 2019 regler. 
8-01-2019 var der tilmeldt 47 deltagere. 
16-01-2019 var der tilmeldt 49 deltagere. 
24-01-2019 var der tilmeldt 49 deltagere. 
14-02-2019 var det tilmeldt 41 deltagere, og dette var den sidste i serien af kurser 
omkring de nye 2019 regler. 
 
Det var egentlig også planlagt at 2019 omdrejningspunktet, skulle være WHS ”world 
handicap system 2020”, som så senere på året måtte opgives, da der var en del detaljer 
som ikke var på plads fra USGA og EGA’s side. Dette vil nok være omdrejningspunktet 
i 2020 til indføring for 2021. 
 
 
 
 
2019 årsrevisionen så sådan ud : 

 Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 326 
 

 Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner 26 
 



 Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen 71 
 

 Medlemmer reguleret -3 0 
 

 Medlemmer reguleret -2 0 
 

 Medlemmer reguleret -1 2 
 

 Medlemmer der ikke er blevet reguleret 350 
 

 Medlemmer reguleret +1 37 
 

 Medlemmer reguleret +2 14 
 

 Medlemmer reguleret +3 14 
 

 Medlemmer der er blevet manuelt reguleret 0 
 

 Alle medlemmer inkluderet i årsrevisionen 840 
 

 
 
Roland Pedersen  
Formand for Regel og Handicapudvalget. 
 
 

Bane- og Miljøudvalg - beretning 2019 
 

Baneudvalget er ved udgangen af 2019: Axel Krag, Søren Christensen, Jan 
Hemmingsen, Stine Kiel Larsson og Ole Kahlen. Udvalget blev udvidet ultimo 
september 2019 med Jan og samtidigt også med Stine Larsson. 
Vedligeholdelsen af banen er udført ifølge Plejeplan, der senest er revideret den 15. 
april 2019. Brug af godkendte pesticider har været anvendt indenfor Miljøstyrelsens 
grænseværdier for golfbaner. Vejret har i hovedsæsonen ikke været et problem, men 
efteråret 2019 har været meget regnfuldt. Derfor blev nogle vedligeholdelsesarbejder 
udsat indtil bedre forhold. Det er bl.a. tilkørselsvejen (grusvejen), der har behov for 
yderligere dræn, samt en ændring af tee 8, hvor hvid og gul bliver et langt tee-sted. 
Par 3-banen har på grund af regn og blødt underlag heller ikke kunne vedligeholdes, 
som planlagt.  
Planlagte opgaver med greenbunkers ved 3, 5, 13 og 15 forventes gennemført i 
foråret 2020. Dræn skal renses og nogle bunkers skal have udskiftet sand. En 
greenbunker ved 5 skal også have ændret profilen på bagkant. Den er for usynlig og 
kan ikke klippes med maskine.  
 
Udskiftning af bænke og affaldsspande, samt ny placering af boldvaskere er blevet 
gennemført. Afstandsmærker er udskiftet til pop-up markeringer i fairway. Driving 
Range er blevet renset for vildfarne bolde i kantbeplantningen og nyt net til 
boldfangst er opsat i bagkanten tillige med et nyt stort gult 200m afstandsmærke. 
Det mærke kan der med fordel sigtes efter. 
Greenkeepernes maskinpark blev flyttet til de tidligere buggy-garager, idet laden er 
blevet revet ned på grund af risiko for sammenstyrtning. En del stenmateriale er i 
den anledning blevet genbrugt til underlag for en udvidelse af parkeringspladsen. Ny 
buggy-parkering og lade-stationer skal derfor etableres på et egnet areal. 
 
Banens layout ultimo september 2019 for rough og fairway forventes opretholdt fra 
1. april 2020 og resten af året. En ny roughklipper er indkøbt til levering i foråret 
2020. 
 
Efter forslag og ønske bliver det ikke muligt at anvende range bolde på 
Indspilsområdet fra sæsonstart 2020, men i stedet rigtige bolde med en særlig 
mærkning. Der opsættes beholdere med opsamlingsrør, der alle er med hver 21 



bolde. Der kommer en ny tekst på skilt ved Indspil, som oplyser om den nye 
ordning, ligesom der opsættes net til boldfang ind mod Driving Range.  
 
Nedslagsmærker i greens er stadig et problem, og det henstilles til golfspillerne 
generelt, samt Klubberne i Klubben og ved de store klubturneringer, at opretning af 
nedslagsmærker bliver en ”mærkesag”. Der er særlige scorekort, som f.eks. kan 
anvendes. 
 
Baneservice har været tilstede 27 gange i dagtimerne på weekenddage og 3 
aftentilsyn i 2019. Der er ikke indberettet gratister eller andre hændelser. 
Baneservice fortsætter i 2020 og indtil videre med 4 faste deltagere. Nye deltagere 
inviteres til møde i foråret 2020.  
 
Ole Kahlen 
Formand for Bane- og Miljøudvalget. 
 

Turneringsudvalg - beretning 2019. 
 
Golf i Danmark må vel siges at være en noget sæsonpræget sport – hvilket selvfølgelig 
ikke mindst skyldes vejret. Og i 2019 kunne vi ”prale af” at have oplevet et af det 
vådeste år i mands minde. Dette til trods, så har vi fået afviklet vores turneringer uden 
de helt store problemer. Måske en enkelt ”Suckerbold” og en vandfyldt bunker – eller 2. 
En måske større udfordring end vejret kunne have været den markante ændring af 
golfreglerne, der blev indført fra sæsonstart 2019. Men, men – der skal åbenbart mere til 
end en ordentlig gang regn og en voldsom gang regelændringer til at slå en golfspiller 
ud"#$% 
I turneringsudvalget forsøger vi til stadighed at sammensætte et turneringsprogram, der 
kan tiltrække vores medlemmer af alle køn, ung og gammel, elite og bredde. Og ud over 
vores ”lukkede klubturneringer” har vi planlagt og afviklet en del åbne turneringer, hvor 
medlemmer fra andre klubber kan deltage. Vores program spænder fra de ”(lidt) 
alvorlige turneringer”, så som klubmesterskaber, åbnings- og afslutningsturnering til de 
noget ”mindre alvorlige turneringer” som ”Burger og Bajer”, ”Greenkeepernes Hævn” 
og ”Midsommer Scramble”. Derudover har vi i år ekperimenteret lidt. Vi har således 
forsøgt os med en gang ”GolfSixes” og ”Greve Links open Championship”, hvor banen 
var sat op til at spille 6.691m. Og begge turneringer var successer.  
Vi har i 2019 afviklet 11 klubturneringer (13 turneringsdage) med i alt 760 deltagere. 
Derudover har vi stået for - eller været meget kraftigt indblandet i: 
 

• Greve Masters 2019 (Junior elite) med 84 deltagere. 
• DGU Short Game Challenge med 10 deltagere.  
• Linksugen med 635 deltagere i 9 turneringer (7 turneringsdage). 
• Golfhæftet Trophy med 84 deltagere. 
• 10-års-jubilæums-turnering med 46 deltagere. 

 
Så alt i alt: 24 turneringer/turneringsdage med i alt 1619 deltagere – og tak til alle jer 
deltagere for forholdsvis god ro og orden – og ikke mindst jeres gode humør. 
 
En del af turneringerne er ret mandskabstunge, men 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. Og selvfølgelig en 
kæmpe tak til vores greenkeepere, som sørger for, at vi altid har en superfin bane at 
spille på. 



Thomas Flindt måtte forlade udvalget i 2019 af arbejdsmæssige årsager. Ærgerligt, men 
tak, Thomas, for din indsats. 
På turneringsudvalgets (Tina Flagstad, Arne Hansen, Roland Pedersen, Poul Erik 
Rasmussen, og undertegnede) vegne: Tak for 2019 – vi ser frem til at se jer i 2020. 
 
Jeppe Dohn 
Formand for Turneringsudvalget. 
 

Ungdomsudvalg - beretning 2019 
 

På mange måder har 2019 været et år, hvor fundamentet for den kommende ungdom 
stille og roligt er blevet lagt. Der var ca. 15-20 spillere, som bredt repræsenterede både 
alder og handicap, og som deltog i træning og turneringer. Deltagerne til sommerens 2 
mini-camps, sæsonafslutningen med natgolf, overnatning og afslutningsturnering, samt 
deltagerne til Klubmesterskaberne, kom også fra denne gruppe af spillere. I løbet af 
sæsonen blev der etableret et godt sammenhold spillerne imellem hvilket bl.a. kom til 
udtryk både på golfbanen og i klubhuset når der, blandt andet, blev spillet WII golf. 
Men ungdommen består i øjeblikket også af 30-35 spillere som ikke deltager i træning 
eller i de øvrige aktiviteter som tilbydes.  
For at skabe et spirende klubliv i ungdommen, hvilket samtidig vil sikre en højere grad 
af fastholdelse, vil ungdomsudvalget bygge videre på det skabte fundament. Det er 
vigtigt at de ”etablerede” spillere fortsat holder sammen og er aktive. Men det bliver 
mindst lige så vigtigt at få inddraget de knap så aktive og de nye ungdomsspillere. De 
tiltag og initiativer som bliver prioriteret i 2020 sæsonen, er derfor blandt andet 
informationsaften inden sæsonstart, information og introduktionsforløb til nye 
ungdomsspillere samt løbende dialog med den enkelte spiller om kommende aktiviteter 
og eventuel tilmelding til disse. En af disse aktiviteter kunne være deltagelse i de nye 
træffællesskaber: For de yngste af vores ungdomsspillere, vil man 1 gang om måneden 
mødes med ligesindede fra 5-6 andre klubber og så vil de sammen begive sig ud på 
”junglestien”, hvor de vil lege golf, møde ”junglekrigere”, hygge og have det sjovt. De 
lidt ældre ny-golfere vil blive udfordret på den sjove Super6 bane til en uformel lille 
konkurrence. 
Udover Jungletræf og Super6, så vil interesserede ungdomsspillere i Greve Golfklub 
også blive tilbudt at deltage i turneringer som f.eks. D-Tour (Kredsturneringen), Makker 
Cup, Holdturneringen, VinterTour, Girls Only Tour samt Elite turneringen og 
Danmarksturneringen for ungdom, som er for de dygtigste spillere. 
 
Ungdomsudvalget, som består af Frederik Kramer, Brian Andreasen, Mads Lundgård og 
undertegnede, ser frem til den kommende sæson. Vi glæder os til at se ungdommen få 
spillet en masse golf - Både på vores egen dejlige bane og ude i de andre klubber. 
 
Thomas Belling 
Formand for Ungdomsudvalget. 
 
 

Eliteudvalg - beretning 2019 
 

2019 har været en god sæson i forhold til Danmarksturneringen og afvikling af denne, hvor 
i mod vi i det nye eliteudvalg, lige har skulle finde vores ben.  
 
Vi har afholdt 4-5 møder, hvoraf de 2 har været ”officielle” udvalgsmøder med referat, og 
de 3 andre har været koordineringsmøder i forhold til udtagelse af spillere til 
Danmarksturneringen og omkring træningspas og mere praktiske ting. Derud over har vi 



afholdt et spillermøde, hvor alle elitespillere var inviteret forud for den kommende 
Danmarksturnering og hvor forventninger og tiltag fra det nye udvalgs side blev italesat. 
 
Træningen i år: 
Som sagt kører damerne deres eget træningsprogram med Axel og det fungerer fint. 
1. holdet Herre bliver prioriteret mht. træning af Axel. Træningen er små svingændringer + 
spil.  
2. Holdet har følt at det var lidt spild af tid at komme om mandagen og ikke rigtigt være en 
del af træningen.  
2. Holdet mangler en holdstamme. Såfremt der ønskes træning af Axel, så er man jo 
velkommen til at booke privatlektioner. 
 
Et par andre ting der skal arbejdes mere med, er dels bedre kommunikation og samtidig 
elitens engagement og synlighed i klubben. Men de 2 ting hænger ganske givet sammen. 
Det er noget vi er opmærksom på, og har adresseret på vores sidste eliteudvalgsmøde. 
 
Status på året Danmarksturnering der nu er færdigafviklet er: 
 
Vi stillede op med 3 Herrehold, 1 damehold og som noget nyt 1 seniorhold. 
 
Vi havde et herrehold i 2 division, 4 division og 5. division. 
Dameholdet og Seniorholdet spillede i kvalifikationsrækken. 
 
Mht. dameholdet lykkedes det desværre ikke at komme i oprykningsspil og det samme 
gjaldt for seniorholdet. 
For begges vedkommende, var det utrolig tæt på men begge blev slået på målstregen. 
Faktisk lå seniorholdet med samme antal point som gruppens vinder: Midtsjælland – men 
måtte blive i kval.rækken  på grund af resultaterne af de indbyrdes kampe. 
 
Første holdet og andet holdet lykkedes det at blive i hhv 2. og 4. division. Specielt første 
holdet viste at de er lavet af noget helt specielt, da de efter at have tabt de først 3 kampe og 
var bagud 6-0 i den fjerde – alligevel lykkede at vende det hele i de sidste kampe – og sikre 
sig endnu et år i 2. division. Et sådant comeback er vist aldrig set i Danmarksturneringens 
historie. 
 
3. holdet måtte efter sidste runde indstille sig på, at de måtte rykke ud af 5. division og 
dermed ned i kvalifikationsrækken. 
 
Efterfølgende er der så sket det, at i 1. og 3. division er 2 hold trukket ud af 
Danmarksturneringen – og det har givet plads længere nede i rækkerne. Og det betyder at 
Greve som var blandt de bedste 3 nedrykkere – får den ene plads i 5. division. 
 
Så altså alt i alt er det blevet en godkendt og rigtig fin sæson i Danmarksturneringen for 
Greve Golf. 
 

2020: 
Holdene til 2020 -sæsonen ser herefter således ud: 
Dameholdet: Kvalifikationsrækken. 
Herrer:  
1. holdet: 2. division 
2. holdet: 4 division 
3. holdet: 5 division 
4. Seniorholdet: kvalifikationsrækken. 

 



 
Eliteudvalgets sammensætning 2020 

Ø Thomas Pedersen(formand) 
Ø Thea Kaarslev: Dameholdet 
Ø Kenneth Kjeldstrøm: Spillerrepræsentant for den samlede Herre-elite 
Ø Jesper Carstensen: Holdkaptajn for 1. holdet 
Ø Jan Karvig: holdkaptajn for 2. holdet 
Ø Klaes Hagelberg: spillende holdkaptajn for 3. holdet 
Ø Preben Jensen: holdkaptajn for Danmarksturneringens senior-kval-hold. 
Ø Axel Krag: Pro 
 
Thomas Pedersen 
Formand for Eliteudvalget. 

 
Begynderudvalg - beretning 2019. 

Begynderudvalget har i samarbejde med klubbens mange frivillige, protræner og 
sekretariat igen i 2019 givet mange nye golfspillere en både sjov og lærerig start i Greve 
Golfklub. 

Vi er fortsat meget taknemmelige for indsatsen hos de mange frivillige omkring 
begynderarbejdet, og her skal først og fremmest lyde en kæmpestor tak fra udvalget til 
alle frivillige. I gør det rigtig godt og engageret. 

Uge efter uge har I frivillige begyndertrænere og Faddere modtaget nye 
prøvemedlemmer 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. 

Greve Golfklub har de seneste år kunne fastholde en langt større del af 
prøvemedlemmerne end andre golfklubber med gratis prøvemedlemsskab. Andre 
golfklubber oplever et frafald, der ofte ligger på 70 – 75% af de begyndere, som 
tilmelder sig den gratis prøveperiode. 

I Greve Golfklub oplever vi i lighed med andre golfklubber, at en stor del af de 
indmeldte prøvemedlemmer slet ikke kommer til træning eller møder op til aktiviteter, 
selvom de kontaktes af sekretariatet og begynderudvalget.  

I Greve Golfklub har vi modsat de fleste andre klubber opnået, at omkring 50% af 
begynderne er fortsat som golfspillere efter perioden med gratis prøvemedlemsskab.  

Vi har samme gode resultat i sæsonen 2019. Der er startet 102 nye medlemmer i Greve 
Golfklub, og heraf er 56 fortsat medlemmer. 

Der er dog en udfordring i begyndelsen af 2020, idet der efter sæson 2019 er 25 
begyndere, som fortsat er prøvemedlemmer. Det antal er noget højere, end det plejer, og 
vi har en stor opgave i at fastholde flest mulige heraf som medlemmer i Greve Golfklub.  

Begynderudvalget og sekretariatet sætter fokus på denne problemstilling både i forhold 
til de nuværende 25 prøvemedlemmer samt på, hvordan der i 2020 kan skabes et endnu 



bedre flow med hurtigere banetilladelser for nye medlemmer, uden at der slækkes på 
kravene for at opnå banetilladelse.  

Igennem 2019 blev der arbejdet intenst med begyndertræningen. I begyndelsen af 
sæsonen meldte mange medlemmer sig som interesserede begyndertrænere. 
Begynderudvalget arrangerede introduktionskursus og tilbød individuel rådgivning til de 
nye begyndertræneretrænere.  

Dette arbejde intensiveres i sæsonen 2020, hvor der er planlagt en række kurser, 
individuel rådgivning, obligatorisk mentorordning for nye begyndertrænere, nyt 
kursusmateriale og flere andre spændende tiltag. 

Vi vil herigennem arbejde intenst for, at de nye medlemmer bliver modtaget af 
kompetente begyndertrænere i samarbejde med klubbens pro Axel Krag.  

Samtidig sætter vi fokus på leglignende aktiviteter i modtagelsen af nye golfspillere. 
Greve Golfklub har rigtig mange sjove og anvendelige rekvisitter hertil, der kan 
anvendes til nye børn, unge og voksne spillere i klubben. 

Der blev igennem hele 2019 arbejdet på at sikre et optimalt flow gennem vores 
registreringssystem og opfølgning på det enkelte prøvemedlem. Dette lykkes kun 
delvist, og begynderudvalget vil sikre et tydeligt og operationelt system fra starten af 
2020 i tæt samarbejdet med Axel Krag og sekretariatet. 

Det nye tiltag med etablering af ”De vilde kaniner” fortsatte med stor succes i 2019. 

”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. 

I 2019 overtog en række nye medlemmer ansvaret for klubben og videreførte ”De vilde 
kaniner” på fornemste vis. Tak til alle, som har bidraget til fastholdelse og udvikling af 
denne helt centrale aktivitet i greve Golfklub. 

Begynderudvalget takker igen alle vore frivilligere Faddere for den uvurderlige indsats 
på mandage, ved kaninturneringerne, på Golfkørekortkurserne, regelaftener og 
golftræningen tre til fire gange om ugen.  

I forbindelse med flytning og dermed klubskifte stoppede Lotte Stoltenberg efter flere 
års engageret, kompetent og humørfyldt arbejde i begynderudvalget. Der skal lyde en 
kæmpestor tak til Lotte for indsatsen i udvalget. Held og lykke fremover.  

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 som beskrevet grundlaget for indsatsen i 2020, 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...J..!!” 

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 2019 
 
Rekordernes år 
Medlemstal pr. 28/9 79 stk. næsten 20% flere ifht. 2018 
Der er lavet Hole-in- one på en damedag – Stort til lykke til Tina! 
 
Vi har i bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder. 
 
Åbent hus i marts igen med rekord mange deltagere- 38 stk. 
Golfens dag i april, hvor vi deltog med frivillige. 
 
Der er afholdt 7 måneds kickoffs med stor succes tilmeldte deltagerantal har ligget med 
40 tilmeldte eller flere med en enkelt undtagelse – beklager vi vidste ikke, der blev 
udskrevet valg 5/6. 
 
Løbende eclectric  turnering i år med 4 rækker for at motivere flere til deltagelse, der  
blev styret fornemt af Ilse. 
 
Sverigestur 315 – 2/6 fuldt booket – vi laver venteliste i 2020 – styret med hård hånd af 
Lotte og Ilse. 
 
Herre/Dame match tilmeldte pr. 28/9 – 37 herrer og 34 damer -49% med 42% i 2018. 
 
Vinterarrangementer med bordcurling – tak for indsatsen til Helle Bugge og Tina. 
 
Vi har været i Hedeland og spille venskabsmatch med 25 deltagere. 
 
Vi har været så heldige, at modtage forskellige sponsorater fra: 
Greve Vinlager 
Hereford i Taastrup 
Bilka Hundige og leverandører har været meget flinke til at hjælpe. 
 
Vi takker og bukker, samt fornemmer at alt er modtaget med glæde. 
 
Vi har i 2019 været 6 ordinære medlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen, 
som vedtægterne foreskriver. 
 



Nu står vi overfor, at skulle sige farvel til Lotte, der har valgt at følge sydhavsdrømmene 
og rykker pælene op, for at flytte syd på. 
 
Tusind tak for indsatsen og rigtig meget held og lykke til jer. 
 
På bestyrelsens vegne 
Bente Johansen 
 
 

Herreklubben I Greve Golfklub 
 

Formandens beretning 2019 
 
Kigger jeg tilbage på 2019, er der flere ting jeg vil huske - der er selvfølgelig alle de 
positive oplevelser vi har haft, og der er de negative ting, hvor vi nogle tilfælde også 
må kigge indad og se om vi kan forbedre dette i 2020. 
 
Som altid er vores årlige tur et stort samtaleemne, og det var det også i 2019. Desværre 
var det også året, hvor vi selv ikke var tidligt nok ude, og det skabte desværre nogle 
negative konsekvenser, som blandt andet manglende kommunikation. Dette vil vi 
arbejde hårdt for, at gøre bedre i 2020. 
Når dette er sagt, så havde jeg fornemmelse af, at dem der var med på turen trods alt 
havde en god tur, og vi fik i hvert fald spillet en masse golf, hvilket jo heldigvis er det 
vigtigste. 
 
Endnu en ting vi igen må sande, som skal gøres bedre er vores hulspilsturnering, eller i 
hvert fald afviklingen af den. Dette er en opgave hvor alle der deltager, er nødt til at 
være med til at løfte. 
Resten af vores turneringer syntes jeg kørte planmæssigt, og vores nye point model 
syntes jeg personligt gav et mere varieret udfald fra gang til gang. 
 
Det mest positive i 2019 var dog at vi for første gang fik over 100 medlemmer i 
herreklubben, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for. Det hjalp rigtig meget, at 
nogen gad at tage sig af de kaniner som skulle videre fra kaninklubben. Dette arbejde 
håber jeg meget vil fortsætte i 2020, så vi kan blive endnu flere medlemmer. 
 
Som afslutning vil jeg gerne sige tak for et godt 2019, og ser frem til endnu et godt år 
i 2020, med endnu flere gode oplevelser i herreklubben. 
 
Tak. 
Jonas Horsner 
Formand for herreklubben i Greve Golfklub 
 
 
 

 
 
 

Seniorklubben i Greve Golfklub 
 



Bestyrelsens beretning 2019. 

2019 var igen et godt og aktivt år i Seniorklubben med flere velbesøgte aktiviteter. 
Klubbens medlemstal var ved udgangen af året 150 aktive. Vi er dermed den største 
klub i klubben. Bestyrelsen byder de nye medlemmer velkommen i Seniorklubben, og 
ser frem til endnu flere tilmeldte til vore events og turneringer. Tilmeldingen til alle 
aktiviteterne med indbyggede konkurrencer i 2019 har været meget tilfredsstillende for 
arrangørerne, hvor bestyrelsen og medlemmerne i fællesskab har ydet en stor indsats. 
Der har endvidere været afholdt forskellige kurser sammen med Hjerteforeningen med 
Hjertestartere samt golfrelaterede kurser. 

Seniorklubbens medlemmer er som altid parate til at yde en indsats i Greve Golfklub, 
hvad enten det gælder hjælp på banen, aktiviteter og med nye spillere. 

For de nye medlemmer skal kort nævnes hvad året bød på : På klubdagene hvor der 
spilles 9 huller i Sommertiden blev der givet point til de bedste 5 damer og herrer på de 
ca. 18 mandage. Der var også mulighed for at spille Short Game efter 9 hullers runden 
arrangeret af Ole Jensen og Steen Ousted. 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 vor interne seniorturnering 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 blev kåret med flotte 
præmier i forbindelse med juleafslutningen. 6 mandage arrangeres hulspil af fam. Dohn. 
Præmier uddelt i forbindelse med julefrokosten. Seniorklubben arrangerede åben 
Seniorturnering i forbindelse med Links ugen i juli. Der blev arrangeret 2 ture til 
henholdsvis Tyrkiet og Sverige af medlemmer. Julefrokost, juleafslutning og 
nytårsparole sluttede året. For at få sat datoer på de forskellige arrangementer i 2020 
henvises til Aktivitetsplanen. Vi satser selvfølgelig på at 2020 bliver mindst lige så 
aktivt. 

Året startede i Grøndalscentret til en omgang Simgolf torsdag den 17. januar. 
Der var tilmeldt 20 til SIM-golf og alle var ankommet et kvarter før mødetid, hvilket 
betød at vi kunne begynde før tid. Boksene – det var dem på første sal - var gjort klar, så 
vi begyndte kl. 9.45.  
Banen lå på Hawaii, men blev nedlagt i 2007 vidste Ole Jensen. Den var nu udmærket, 
selv om den nu kun er på computeren. 
Personalet havde lavet præstationsfremmende initiativer i spillet på banen, så der blevet 
slået nogle gevaldige drives (rekord 270 m). I det hele taget gled spillet udmærket, så vi 
var alle færdige omkring kl. 13. Spisningen blev fremrykket til 13.30, hvor der som 
sædvanlig blev serveret noget lækkert smørrebrød "#$% 
Dagens vinder blev Steen Ousted med 39 point med Erik Rømer på andenpladsen med 
39 point. Hver fik en flaske vin. Så var det boksformændenes tur til at uddele logobolde 
efter forgodt-befindende. Det er nu hyggeligt at høre, hvilke ’seriøse’ kriterier, der bliver 
anvendt. 
Alle havde haft en god oplevelse og ville gerne om vi ikke kunne arrangere en tur til i 
marts.  
 

Ordinær Generalforsamling mandag den 4. marts 2019 i klubhuset 
Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 84 fremmødte Seniorer og 
udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.  



 
1.Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre 
forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet den 3. februar og materialet udsendt den 28. februar. Der var ingen indsigelser, så TL 
fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden, efter at have udpeget optællere til brug ved evt. 
afstemning. 
 
2. Bestyrelsens beretning. Formanden startede med fremhæve det gode fremmøde på 84 ud af 
et medlemstal på 148, 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 flere nye golfere, som vi er meget glade for, da det giver nyt 
blod til medlemskredsen.  
Seniorklubbens hjemmeside er på plads.  
Vor Aktivitetsplan for 2019 er tidligere fremsendt og sammenholdt med Greve Golfklubs plan. 
Tur til fremmed bane i maj torsdag den 16. og til Dragsholm i august torsdag den 15. til Korsør. 
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 er fremstillet 
specielle scorekort med orientering om spillets regler. I Seniorregi er der nedsat et udvalg 
bestående af Ole Jensen og Steen Ousted, der vil orientere interesserede medlemmer af 
Seniorklubben i spillet. 
Seniorklubbens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. 
Bestyrelsen har besluttet at køre videre i samme spor i 2019, da der ikke har været højlydte 
indsigelser i 2018. Referaterne er lagt ind på hjemmesiden.  
Hovedklubben indkalder alle klubbens klubber i klubben til Temadag, så samarbejdet mellem de 
forskellige klubber i hovedklubben kan udbygges. Seniorklubben deltager med JG og Stig 
Person ( SP ). 
Greve Golf har fået tilskud til indkøb af 2 boogies, til glæde for de spillere der har det dårligt 
med bentøjet. 
Tak for opbakningen til et godt resultat i 2018 til medlemmerne, sekretariatet og restauranten, 
med ønsket om 2019 bliver mindst lige så godt. 
 
TL spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning ? 
 
Med flotte ord til bestyrelsen blev formandens beretning godkendt med applaus. 
 
3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. SP  forelagde det fremsendte 
regnskab med revisors påtegning samt tilhørende noter. 
Annie Uldal spurgte til note 5. Det er f,eks. strafgebyr i forbindelse med udeblivelse uden afbud 
til “gratis” arrangementer, hvor man er tilmeldt. 
Ingen havde yderligere spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet er godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde 2 forslag til ændring i Vedtægten og Leo Jensen 
forslag til 18 hullers spil i sommermånederne på klubdagen om mandagen. 
Forslag 1. Ændring af medlemsskab i Seniorklubben fra 50 til 60 år. Med ret til at Bestyrelsen 
kan give dispensation i særlige tilfælde. Gældende nytilmeldte fra 1. april 2019. F K-C gav en 
kort orientering om ændringen. Da vi har stor succes med at tiltrække nye medlemmer, er vi 
nødt til - af plads hensyn - at begrænse os meget mod vor egentlige formålsparagraf. 
Efter lidt snakken frem og tilbage blev ændringen enstemmigt vedtaget. 
Forslag 2. Bestyrelsen ønsker at slette parentesen i §6 næstsidste linie i afsnit 1. Ingen 
kommentarer. Vedtaget. 
Forslag 3. Leo Jensen foreslog at der i sommerperioden kunne arrangeres 18 hullers omgang på 
klubdagen om mandagen. Således at de der ville spille 18 huller teede ud 2 timer før de, der kun 
ville spille 9 huller. Hvor man så alle kunne spille de sidste 9 huller som i dag. F K-C 
orienterede om at forslaget tidligere havde været på tale, men at det ikke var muligt at få 
baneejers tilladelse til at lukke banen i sådan et omfang. Bestyrelsen er generelt imod at ændre 
på spillet den nuværende form, og henviser til at spillerne har mulighed for at tilmelde sig på 
Golfboks eller efter aftale med sekretariatet kan spille 9 huller mere efter frokost. Efter lidt snak 



med kommentarer fra Erik Nielsen og Kate Vibow blev forslaget lagt til afstemning ved 
håndsoprækning. 2 stemte for - de øvrige imod, så forslaget faldt. 
 
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 2019. Samt listen med oversigten over de præmier seniorklubben indkøber og 
uddeler i sæsonen. 
TL spurgte om der var bemærkninger til fremlæggelsen af budgettet. 
Ingen bemærkninger. Budgettet godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- for 2019. 
Kontingentet vil i år blive opkrævet i Golfboks i marts indtil 1. april. Herefter betaling til 
klubbens konto. 
TL spurgte om der var bemærkninger hertil ? Det var der ikke, så årskontingentet kr. 350,- er 
hermed besluttet. 
 
8. Eventuelt.  
Anna Petersen : Bestyrelsen har meget at se til ( og tak for resultatet ), så der må da være en 
mulighed for at knytte nogle interesserede medlemmer til arrangementerne.  
F K-C : Der er allerede flere tilknyttet vore interne turneringer samt de 2 ture til Sverige og 
Tyrkiet, men alle er velkomne med forslag til hjælp. 
Villy Olesen : Stor tak til Bestyrelsen for det kæmpe arbejde de gør for medlemmerne af 
Seniorklubben. 
 
TL sluttede derefter med tak for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende 
bemærkning. 
 
F K-C takkede TL for godt ledet møde og medlemmerne for sædvanlig god tone under mødet. 
Tak for genvalgene og de pæne ord til bestyrelsen. Glæder os til rigtigt at tage hul på 2019. Kør 
forsigtigt og kom godt hjem. 
 
 
Frede Kruse-Christiansen.                        Torben Lindholm.                              Jørgen Gotfredsen 
         Formand                                                 Dirigent                                                     Referent 
 
 

Tur til Belek, Tyrkiet den 25. marts 2019. Arrangeret af Birgit Knudsen og Tonny 
Jørgensen. 

I lighed med de 2 foregående år, rejste seniorklubben i 2019 til Belek for 3. år i træk, og boede 
på  
det lækre Kaya Palazzo hotel. Tilmeldingen til årets tur startede allerede ved hjemkomsten i 
2018, og der blev reserveret 28 pladser til 2019. Imidlertid opstod der en del sygdom i årets løb, 
så vi kunne tælle 18 golfere, der rejste til Belek den 25.3.2019 i 8 dage. 
Vanen tro, var der lavet en turneringsplan, og i år med indlagte konkurrencer – 3 dage med 
tættest på hul og 2 dage med længste drive. 
Bravo Tours og Greve Golf havde doneret præmier.  Ved udflugten på vores spillefri dag opstod 
der problemer med vores flyafgang, så vi endte med at skulle med rutefly med skift i Istanbul. 
Udflugten incl. frokost gik til Manavgat vandfaldet, og til Side – en gammel by med et amfie 
teater  i ruiner. Herudover shopping i et stort outlet. 



 
Seniorernes Forårsturnering Golf Experten Cup torsdag den 11. april 2019. 

 
Så blev den første turnering i seniorklubbens regi 2019 afholdt. Forårsturneringen var 
mere tjent med en navneforandring - men pyt 59 seniorer var mødet frem kl. 07.30 til 
udlevering af scorekort. derefter info. om dagen begivenhed og gunstart kl. 08.30. Alle 
kom godt ind tørskoet, da vejret viste sig fra den tørre men kolde side. Den eneste 
vandgang blev udført af en golfvogn m. bag, som tog en tur i søen. 
Der var en god præmierække, som var sponseret af Golf Experten. der var præmie til 
tættest pinden på hul 3 - her var for damerne Marianne Lorentzen bedst, og på herre 
siden vandt Ole Jensen. Bolde til begge to fra Golf Experten. der var også præmie til 
længste drive med vinder på damesiden Aase Erringsø Larsen og herre siden var Jeppe 
Dohn bedst med driveren. Bolde til begge fra Golf Experten. 
Vinder i den individuelle turnering blev Lene Kristiansen bedst med 33 point samt Steen 
Ousted med 39 point. Gavekort til begge to på DKK. 300,00 fra Golf Experten. 
På ´2 pladsen hos damerne Ruth Lundberg og hos herrerne Erik Rømer. Vin og bolde til 
begge to. 
Da der var under 33% damer af det samlede antal, var der ikke 3´præmie til damerne, 
men Jepper Dohn tog 3´pladsen hos herrerne og fik vin og bolde. 
I holdturneringen var der 4 x gavekort fra Golf Experten på DKK. 400,00 og DKK. 
200,00. 
1´pladsen gik til Erik Rømer, Grethe Larsen, John Løfgren og Aase Erringsø Larsen, 
som hver fik et gavekort på DKK. 400,00. 
2´pladsen gik til Ruth Lundberg, Sussie Hermansen, Villy Olesen og Finn Jensen som 
hver modtog et gavekort på DKK. 200,00. 
Da Steen Ousted var bedst af alle individuel, får han sat sit navn på forårsturneringens 
vandrekølle. 
Ellers så sluttede en god dag med buffet kl. 13.45 hvor alle nød maden, som restauranten 
som sædvanlig havde kræset om. 
Også en tak til Edith og Viggo som tog rundt med servicevognen. 
 

Tur til Dragsholm torsdag den 16. maj 2019. 
Torsdag den 16. maj begyndte kold og skyet, men i løbet af dagen blev det både 
varmere, mere solrigt, men stadig med frisk vind. Dragsholms personale stod klar med 
scorekort, baneguides og de reserverede buggys. Præcis kl. 10.00 startede 39 seniorer ud 
på den noget anderledes bane, end den vi kender herhjemme i Greve. 
39 seniorer blev turneringens vindere, men de bedste kom ind med følgende resultater: 
Damer: nr. 1 Käthe Vibov 27 point, nr. 2 Birthe Dohn 26 point, bedre på de sidste 6 end 
Ann-Britt Jensen  
Herrer: nr.1 Erik Nielsen 30 point, nr. 2 Villy Olesen 27 point, bedre på de sidste 9 end 
Knud A. J. Andersen, der blev nr. 3. 
Tættest på flaget på hul 9 blev Jan Fosse med 1,26 m – ingen damer fandt vej til 
greenen. 
Længste drive på hul 12 blev Ole Pfeiffer og Käthe Vibov. 
Den ubrugte præmie fra hul 9 blev til 2 klappepræmier – Niels Ravn Pedersen og Edith 
Kruse-Christiansen blev de heldige. 
Efter en svalebajer på terrassen og det reserverede smørrebrød med øl, vand eller vin 
sluttede seniorklubben årets første udebanetur – vi gør klar til den næste, så tilmeld i 
Golfbox til Korsør den 16. august.  
 
 



Tur til Arasløv, Sverige 4. og 5. juni 2019. Arrangeret af Poul Erik Rasmussen. 
For 5. gang var der et lille hold seniorer (13 efter 2 afbud), der tog til golfresortet 
Araslöv i Sverige. 
Turen var lagt til 4. og 5. juni, og vi have pragtfuldt sommervejr.  
Banerne var som sædvanligt i meget fin stand og de er ret varierede, så det var 2 dejlige 
runder golf vi fik. 
Opholdet var som det plejer i gode værelser og med en bespisning, som faldt i de flestes 
smag. 
Seniorklubben havde sponsoreret vinpræmier, og de gik til 
Damerne: 1 Birgit Knudsen, 2 Jytte Langebæk og 3 Ann-Brit Jensen 
Herrerne: 1 Villy Olesen, Finn Jensen og Tonny Jørgensen delte 2.pladsen. 
Der er planlagt en tur også i 2020 og den er lagt til 2. og 3. juni.  
 
Seniorernes Sommerturnering SuperBrugsen-Tune Cup torsdag den 13. juni 2019. 
70 seniorer var i dag mødt op til seniorklubbens Sommerturnering - SuperBrugsen Tune 
Cup. 
Som sædvanlig havde bestyrelsen sørget for godt vejr efter et par dage med skybrud og 
torden. 
Alle kom godt rundt hjulpet godt på vej af Baneservice ( Aase Erringsø og Jørgen G. ) 
på en ualmindelig smuk bane. De kan deres kram de gode greenkeepere.  
Efter spillet blev der budt til bords, hvor spillerne placerede sig som foreskrevet – 
holdvis, så runden på de 18 huller kunne diskuteres. Stig sørgede for at spillerne bordvis 
blev kaldt til fadet. Der bestod af pølser, oksesteg, salat og kartoffelsalat. Aldeles 
udmærket. Tak til køkkenet. 
Efter spisningen blev vinderne kåret efter Sekretariatet havde indlæst scorekortene. Stor 
tak til de dygtige damer for deres hjælp. 
Bestyrelsen havde besluttet – efter antal af henholdsvis damer og herrer – at der var 2 
præmier til damerne og 4 til herrerne. 
Damerne først : Vinder med en score på 39 Ingrid Therkildsen, på en delt 2. plads med 
34 point kom Jytte Langebek og Dinna Christensen. Da Jytte var bedst på de sidste ni 
blev hun kåret som 2. 
Hos herrerne kom Michael Skjalm ind med 35 point skarpt forfulgt af Steen Ousted, 
Flemming Lillesø og Holger Karlshøj alle 3 med 33 point. Michael var bedst på de 
sidste 9 huller og dermed 2er. Flemming var bedst på de sidste 6 huller og dermed 3er. 
Tillykke til alle 6 vindere der som vanligt fik stor applaus og flotte gaver. 
Den samlede vinder af turneringen blev Ingrid Therkildsen med ret til  at få sit navn på 
vinder køllen. Stort tillykke med det. 
Som vanligt er der tættest på flag på hul 14. Bodil Kjelde og Frank Rasmussen var tæt 
på flaget, hvilket udløste en flaske vin og en æske bolde. 
Længste drive var denne gang hul 2. Den bedste kvinde med stor slagkraft var Jytte 
Langebek og endnu en gang på sejrsskamlen hos herrerne Frank Rasmussen, hvilket 
udløste en flaske vin og en æske bolde. 
Formanden tog nu ordet med tak for den gode tilmelding og det gode humør alle var 
mødt op med. Tak for i dag og kom godt hjem. 
 

Greve Linksuge med åben Seniorturnering torsdag den 18. juli 2019. 
Så fik vi afviklet vor åbne Seniorturnering i Links ugen for 6. gang med et rigtigt godt 
og flot resultat. 88 seniorer – hvoraf de 23 var fra fremmede klubber ( desværre mindre 
end i 2018 hvor der var 43 ) -  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 5 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 Jørgen 
G. og Viggo for baneservicen. 
Alle var i hus kl. 14.30 og var klar til at indtage deres pladser i restauranten. Da alle var 
placeret sammen med medspillerne på hullet, gik man bordvis til buffeten for at 
proviantere, så det ikke endte i ragnarok. Styret med hård hånd - til ikke alles tilfredshed 
– af Stig. 
Efter spisningen gik vi over til præmieoverrækkelsen. 
Alle præmierne var i år sponseret af Lifestyle Golf der arrangerer golfture til Spanien. 
Dir. Claus Machholm fik ordet inden uddelingen, hvor han fortalte om Lifestyle Golf og 
de arrangementer de har med golfture til Spanien. Han stod efterfølgende for uddelingen 
af præmierne der bestod af vin, bolde, muleposer og caps til vinderne som formanden 
udråbte. 
Der var i år opdeling af deltagerne i 4 rækker : A, B, C og D række og ikke i Dame eller 
Herrer. 
D rækken : Vinder med 40 point Anne Kjær Hansen, Greve. Nr. 2 Kell Lund med 35 
point, Greve. Nr. 3 Søren Vienberg med 33 point, Solrød Golfklub. Nr. 4 John Løfgren 
ligeledes med 33 point (mindre score på de sidste huller), Greve. 
C rækken : Vinder med 35 point Jytte Langebek, Greve. Nr. 2 Lise Petersen med 33 
point, CGC Golf Club. Nr. 3 Jørgen Storgaard med 32 point, Greve. Nr. 4 Martin 
Kristian Sten Jaszczur med 30 point, Smørum Golfklub. 
B rækken : Vinder med 39 point Grethe Sarbæk, Skjoldenæsholm Golfklub. Nr. 2 
Birthe Dohn med 36 point, Greve. Nr. 3 Iwan Jarlhelt med 35 point, Greve. Nr.4 Søren 
Buch med 34 point, Solrød. 
A rækken : Vinder med 40 point Erik Helmer, Greve. Nr. 2 Ib Frank Jørgensen med 39 
point, Greve. Nr. 3 Jørgen Franch med 38 point, Greve. Nr. 4 Arne Hansen ligeledes 
med 38 point (mindre score på de sidste huller), Greve. 
Stort tillykke og applaus til alle vinderne. 
Nærmest den markerede linie på hul 1 blev vinderen med et udslag 16 cm fra stregen 
Michael Skjalm, Greve. 
Tættest på flaget på hul 14 var Annie Uldall med 4.5 meter samt Claus Lindquist med 
2,02 meter. Begge fra Greve. 
Herefter blev der trukket 5 klappepræmier. 
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 2020.  
Tak for i dag og kom godt hjem. 
 
 

Tur til Korsør Golfklub torsdag den 15. august 2019. 
Sæsonens sidste tilbud om 18 huller på en fremmed ukendt bane løb af stablen i 
torsdags, den 15. august. 
Aftalen med Korsør var indgået allerede i februar, hvor bestyrelsen fandt deres tilbud og 
den særlige omtale af deres nye hul 16 med green i Storebælt tiltrækkende. Dagens vejr 
var længe varslet med silende regn, blæst og torden, men de 26. seniorer oplevede kun 
lidt småregn ved starten og lidt under de sidste 5 huller. Ingen særlig vind og slet ingen 
torden og lynild. 
Banen var en oplevelse - helt anderledes end vor egen. Flere kuperede og blinde huller,  
flere dogleg både højre og venstre, og ja - hul 16 i Storebælt var da et helt særligt hul. 
Turneringens resultater blev: 
Damerækken:  



Vinder blev Ann-Britt Jensen med 36 point, nr. 2 Edith Kruse-Christiansen med 30 
point. 
Herrerækken: 
Vinder: Erik Nielsen, 32 p, nr. 2 Svend Erik Christensen, 29 p, nr. 3 Steen Ousted også 
29 p. 
Tættest på pinden blev vundet af Frank Adrian med 6 m og 3 cm. Ingen damer kunne få  
bolden til at blive liggende på greenen, så denne præmie blev senere uddelt som 
klappepræmie. 
Korsør deltog også med 2 stk. greenfee billetter som klappepræmier. 
Længste drive markeredes flot med Marianne Schultz Flindt og Erik Nielsen som 
vindere. 
Efter en tak til alle for indsatsen og tillykke til alle vindere sluttede vi af efter 3 stykker  
smørrebrød og et glas vand, vin eller øl. 
 

Seniorernes Efterårsturnering torsdag den 12. september 2019. 
Så blev seniorklubbens efterårsturnering afviklet torsdag, den 12. d.m. hvor 62 
seniorspillere deltog i en gang slagspil. Desværre så havde vi et afbud torsdag morgen, 
så der blev en 3 bold mere - men heldigvis, så havde vi Pedro, som fik lidt travlt denne 
dag. 
Den individuelle turnering blev på damesiden vundet af Birgit Knudsen med 76 slag, 
derefter på 2´pladsen kom Lene Kristiansen med 77 slag, og på 3´pladsen Bodil Kjelde 
med 78 slag. På herresiden blev vinderen Jan Hemmingsen med 72 slag, efterfulgt på 
2´pladsen Poul Erik Rasmussen med 77 slag, og på 3´pladsen Flemming Justesen med 
78 slag. Der var gavekort og bolde samt vin til alle de individuelle vindere. 
Så havde seniorklubbens bestyrelse besluttet at udvide gevinstrækken med præmie til 
det bedste og næstbedste hold. Bedste hold blev Flemming Justesen, Ole Jensen, Niels 
Ravn Pedersen og så Pedro. Holdet havde 321 slag. Som 2´bedste hold var det Laurids 
Pedersen, Erik Nielsen, Holger Karlshøj-Nielsen og Pedro igen. Holdet havde 328 slag. 
Tillykke til begge hold med gavekort bolde og vin. 
Præmierækken var ikke slut endnu, da der på hul 3 var tættest pinden for damer og 
herrer. På damesiden vandt Jytte Langebæk med 10,95 m. og på herresiden Steen 
Ousted med 3,43 m. Tillykke til begge med gavekort bolde og vin. Der var også længste 
drive på hul 12 for damer og herrer. Her var det Birgit Knudsen og Ole Pfeiffer, som 
havde taget sig sammen, med et godt drive. Tillykke til begge med gavekort, bolde og 
vin. 
Efter spillet var der buffet, som vanen tro var god og veltillavet. Tak til restauranten og 
de to i servicebilen Viggo og Ole. 
 
 

Tur til Grøndalscentret torsdag den 14. november 2019. 
SIMgolf. I torsdags den 14. havde jeg arrangeret en tur til Grøndalscentrets SIMgolf´s 
bane. Vi skulle være 20 for at opnå den meddelte pris. Det nåede vi også, så det var som 
det skulle være, indtil der kom 3 afbud. Det lykkedes desværre kun at få 1 suppleant 
med, så vi mødte 18 frem som aftalt. ØV ! 
Ved tilrettelæggelsen kunne jeg ikke finde den fil på min computer, hvor banerne der 
kan bruges i systemet er beskrevet. Jeg bad derfor Keld ( ejer af SIMgolf ) om et forslag 
til en bane. Han anbefalede Sct. Andrews Castle Cource som jeg accepterede. Havde jeg 
vist hvor trist banen tog sig ud med de ualmindelige smalle fairways, ville jeg 
selvfølgelig have valgt en anden og mere venlig bane til vore seniorer, der jo ikke er på 
elite niveau. Så jeg beklager valget, som forhåbentlig ikke har afskrækket nogen fra at 
deltage i næste omgang. Jeg har nu fundet filen med beskrivelse af de baner, der kan 



bruges i systemet. Så er der tilslutning til en tur i januar, skal jeg nok finde en bane, der 
passer til både høj og lav. 
De 2 der var fit for fight på dagen var Aase Erringsø med 27 point og Steen Ousted med 
34. Gavekort og 1 flaske vin til vinderne. Efter frokosten med de 3 velsmurte stykker 
smørrebrød fik formændene i boksene ordet til en kort kommentar over forløbet på de 
18 huller, samt uddeling af bolde til de andre i boksen. Herefter tak for i dag og kom 
godt hjem. 

Julefrokost onsdag den 4. december 2019. 
94 feststemte seniorer var mødt op til årets clou i Seniorklubben – årets julefrokost. 
Efter at have erhvervet sig et halvt spillekort, gik jagten på den manglende halvdel der 
markerede den plads ved et af de 6 borde, hvor man skulle nyde mad, drikke og samvær 
med andre seniorer. På bordene var der placeret karrysild og stegte sild i eddike samt en 
juleøl og snaps, øllen kunne byttes til en anden drikkevare. Da alle var på plads bød 
formanden velkommen og velbekomme. Efter sildene var fortæret var der buffet med 
laks, rejer, hønsesalat og fiskefilet. Efter dette blev der serveret lun leverposteg, 
frikadeller og æbleflæsk samt ost.  
Undervejs i pauserne blev der sunget flere af de sange Lars havde produceret til stor 
morskab for de syngende seniorer. 
Endvidere skulle der udråbes vindere af de fortløbende konkurrencer gennem sæsonen. 
Jeppe Dohn havde flg. vinder i hulspilskonkurrencen : 1. pladsen med 16 point gik til 
Edel Bøgehus Rasmussen, 2. pladsen med 14 point gik til Birgit Knudsen. Efter 
lodtrækning gik 3. og 4. pladsen til Steen Ousted og Jeppe Dohn. Gavekort og vin til 
vinderne. 
Ole Jensen havde flg. vindere i Short Game : Ann-Britt Jensen med 55 point og blåt 
mærke samt Frank Rasmussen med 63 point og broncemærke. I øvrigt mærker til alle 
deltagerne. Som kuriosum nævnte Ole, at Greve Golfklub er nummer 2 på landslisten. 
Jørgen G. kunne nu udråbe vinderne af henholdsvis 9 hullers turneringen, der løber om 
mandagen i perioden med sommertid, og 18 hullers turneringen der er resultaterne af de 
3 interne turneringer samt af de 2 udflugter til fremmed bane. 
9 hullers turneringen er der jo ikke den store spænding om resultatet, da der jo løbende 
er vist en opdatering på Leaderbordet. 1. præmien hos damerne gik til, en spiller der 
stort set er der hver mandag, Hanne Nygaard med 28 point, 2. præmien til Birgit 
Knudsen med 20 point og 3. præmien til Dinna Christensen med 19 point. 1. præmien 
hos herrerne gik til Steen Ousted med 18 point, 2. præmien til Finn Jensen med 17 point 
og 3. præmien til Stig Person med 16 point.  Gavekort og vin til vinderne. 
18 hullers turneringen blev hos damerne vundet af Ann-Britt Jensen 4 point, 2. pladsen 
gik til Ingrid Therkildsen med 3 point og 3. pladsen til Käthe Vibov ligeledes med 3 
point men Ingrid var bedst på de sidste huller. Hos herrerne blev Erik Nielsen vinder 
med 6 point som vinder af de 2 spil på fremmed bane, 2. pladsen ligeledes med 6 point 
Steen Ousted, men Erik Nielsen var bedst på de sidste huller, 3. pladsen til Jan 
Hemmingsen med 3 point. Gavekort og vin til vinderne. Stort applaus til alle dagens 
vindere. 
Nu manglede kun risalamanden, der blev serveret i 2 skåle ved hvert bord med 1 mandel 
i hver skål. Da alle mandlerne var fundet og præmierne uddelt blev der tegn til alm. 
opbrud. Formanden sluttede af med en tak til de fremmødte for livlig og engageret 
deltagelse, samt tak til Sekretariatet og Restauranten for hjælp og god servering. 
 

Juleafslutning mandag den 16. december 2019. 
I dag var der 35 seniorer mødt op til en omgang på bagni i et efter årstiden rimeligt godt 
vejr. De blev så senere suppleret med ikke spillende, så der  i alt var 84 tilmeldt. Scoren 
på den tunge bane gik fra  3 til 16. 3 spillere kom i mål med 16 point. Efter check af 
scoren på de sidste huller blev rækkefølgen : 3’er Torben Graff, 2´ Ole Pfeiffer og 
vinder Jan Hemmingsen. Tillykke til vinderne. 



Ved Juleafslutningen kårer vi sædvanen tro vindene af vor interne 9 hullers 
seniorturnering, der løber af stablen fra sidst i august og ind i september over 4 mandage 
med 2 gange Stableford og 2 gange Slagspil. For at deltage i konkurrencen om 
præmierne skal der afleveres mindst 1 scorekort i hver kategori. I år var der 65 seniorer, 
der afleverede det krævede antal scorekort, heraf var der kun 12 der deltog alle 4 dage. 
For at modtage en præmie skal vinderen være til stede, hvorfor evt. præmietagere, der 
ikke er til stede, bliver sprunget over. 
Vinderne i år blev hos damerne : 1. pladsen med 14 point Edel Bøgehus Rasmussen. 2. 
pladsen med 18 point Kirsten Ginsbo og 3. pladsen ligeledes med 18 point Ann-Britt 
Jensen. Kirsten var bedst på de sidst huller den 26. august, hvor de begge var på banen.  
Hos herrerne blev vinderne : 1. pladsen med 9 point John Løfgren. 2. pladsen ligeledes 
med 9 point Frank Rasmussen. John var efter gennemgang af scorekortene bedst 
scorende på de fleste af hullerne, da de begge kun var med 1 gang i hver af kategorierne 
og ikke på samme dage. 3. pladsen med 10 point Poul Erik Rasmussen.  
Pointene gives ud fra placeringen i hver kategori : f.eks. spiller X bliver nr. 7 i 
Stableford hvilket giver 7 point. I Slagspillet bliver spilleren nr. 9 hvilket giver 9 point. 
Samlet score til spiller X 7+9 = 16 point. Derfor er vinderne de spillere med lavest antal 
point. 
Mesterskabet udråber også den samlede vinder ( kvinde eller mand ) til at få sit navn på 
køllepladen til evigt minde af præstationen. I år var John Løfgren bedst af de 65 
deltagende seniorer. Tillykke  til John.  
 

Nytårsparole mandag den 30. december 2019. 
På årets sidste klubdag var 30 seniorer mødt op til en omgang på bagni i efter årstiden 
ualmindeligt flot vejr med sol. Scoren lå i den bedre ende med Poul Erik og Tonny 
begge med 18 point. Med Poul Erik bedst på de sidste huller. John Løfgren kom ind med 
19 point, kun slået af Birgit Knudsen med 20 point, der derved besatte 1. pladsen. 
Tillykke til vinderne. 
Efter omgangen kl. 13.00 startede Nytårsparolen, hvor 77 seniorer var tilmeldt. 
Desværre var der 4 udeblivelser som hører nærmere fra kassereren. Efter der var taget 
hul på kransekagen og champagnen, blev den obligatoriske tipskupon omdelt. Da den 
var udfyldt, kontrolleret og indsamlet blev resultatet at 4 havde 10 rigtige. Det var Erik 
Rømer, Runo, Ann-Britt og Lis Thorn. De fik alle en flaske vin og et gavekort som 
præmie. Nu var det Lars tur til at optræde udendørs med det indkøbte raket show. Da 
alle havde klappet, blev der ønsket godt nytår med tak for deltagelsen i div. 
arrangementer i 2019. Lad 2020 blive mindst lige så godt. 
 
Bestyrelsen : Frede Kruse-Christiansen, Lars Hartig, Stig Person og Jørgen Gotfredsen. 
 
  



Bilag 2 
 

Golf i Greve Golfklub i 2020 
 

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 2019 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 2020 er fornyet i november 2019 med alle klubber og uændret  
pris kr. 975,- 
  

C.3) Greenfee aftaler med andre golfklubber  
      Aftaler er indgået med en række golfklubber. Se hjemmesiden:      
      http://www.grevegolf.dk/gaest/greenfee-aftaler.aspx  
 
D) Træningsbolde  

1 spand     kr.  20,- 
10 spande kr. 170,- 
30 spande kr. 425,- 
Frie bolde årskontingent kr. 800,- og kr. 1.000 for ikke-medlemmer   
 

E) Greve Golfklubs medlemskategorier og kontingenter 
      Kontingentet til Greve Golfklub, der inkluderer spilleret, er afhængig af den valgte    
      kategori. 
      Der betales intet indskud. 
      Medlemskab følger kalenderåret – opsigelse senest 30. november.    
      Prøvemedlemskaber dog efter konkrete indmeldelsesbetingelser. 
      Kontingenter med DGU kort inkluderer forsikring og årskontingent til Dansk Golf  
      Union. 
      Kategorier og kontingenter efter generalforsamling i marts 2019 og klubbestyrelsens  
      indstilling til generalforsamlingen i marts 2020. 
 
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. 
 

September 2019 
  Greve Golfklub   

 


