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Greve Golfklub 
 

REFERAT 
GENERALFORSAMLING 2020 

Dato:  10. marts 2020 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra: 

Fra bestyrelsen: 
Frede Kruse-Christiansen (FKC) 
Benny Flindt (BF) 
Inge Larsen (IL) 
Roland Pedersen (RP) 
Jeppe Dohn (JD) 
Ole Kahlen (OK) 
Bruno Lundgård Hansen (BLH) 
Thomas Belling (TB) 
Thomas Pedersen (TP) 
 
Torben Lindholm (TL) deltog som dirigent 
 
Søren Leander Nielsen (SLN) (pga. kursus i Golfspilleren i Centrum) 
 
Ansatte: 
Stine Kiel Larsson (SKL) 
Axel Krag (AK) 
Søren Christensen (SC) 
Malene  
 

 
1. Generalforsamlingens åbning 
 
Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød velkommen og opfordrede alle til at udvise 
agtpågivenhed i forbindelse med den verserende COVID-19 virus ved at finde alternative hilsemåder. For at 
minimere smittefaren var der lavet ekstra afstand mellem pladserne og der var opsat håndsprit overalt.  
FKC fastslog, at der var mødt 39 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,  
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at der var fremmødt 39 stemmeberettigede medlemmer samt at generalforsamlingen iht. vedtægtens §4 stk. 2 
skal afholdes inden udgangen af marts. Generalforsamlingen blev adviseret med klubnyt nr. 1 15. januar 
2020 og med udsendelse af dagsorden med bilag i klubnyt nr. 2 udsendt den 23. februar 2020. Dirigenten 
konstaterede således, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuld beslutningsdygtig. 
Referent blev Inge Larsen.  
 
3. Beretning om klubbens virksomhed i 2019 

 
Årsberetning for Greve Golfklub tillige med samtlige udvalgsberetninger var medsendt som bilag til 
indkaldelsen. Ligeledes var der som bilag til indkaldelsen udsendt en økonomisk beretning samt en 
beretning fra frivilligkoordinatoren og 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. 
  
Bruno Lundgård Hansen / Begynderudvalg: Bruno oplyste, at begynderudvalget har fået en række  

nye medlemmer samt at der aldrig har været så mange 
frivillige i udvalget. Hjælpetrænere og det øvrige 
udvalg er således klar til at tage imod nye golfspillere 
og Bruno opfordrede generalforsamlingen til at 
invitere besøgende til Golfens Dag, som afholdes 
søndag, den 26. april 2020 i tidsrummet 14 – 16. 

 
Thomas Pedersen / Eliteudvalg:  TP havde ingen tilføjelser.  
 
Thomas Belling / ungdomsudvalg:   TB havde intet at tilføje.  
 
Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  JD havde intet yderligere at tilføje.  
 
Ole Kahlen / Bane- og miljøudvalg:  OK oplyste, at banen for første gang i en årrække  

havde været lukket i en periode pga. vand. Udvalget 
vil fremover også overveje om der i en periode ikke 
bør anvendes trolleys på banen for at skåne den.  

 
Roland Pedersen / Regel – og Handicapudvalg: RP havde ingen tilføjelser.  
  
Inge Larsen / PR- og infoudvalg:  IL henledte generalforsamlingen på den flotte og  

stemningsfulde video, som Torben Rasmussen har 
lavet til klubben. Videoen, der viser billeder fra 
Golfens Dag 2019 i Greve, er lagt på facebook og 
youtube og skal reklamere for Golfens Dag 2020, som 
i år er den 26. april. IL opfordrede medlemmerne til at 
dele videoen og generelt invitere bekendte til Golfens 
Dag, så begynderudvalget kan få masser at lave.  

 
Benny Flindt / Økonomiudvalg:  BF oplyste, at der i januar måned var 75 restanter  

svarende til kr. 140.000. Disse tal er nu reduceret til 
13 restanter svarende til kroner 16.000, hvilket er en 
glædelig udvikling.  

 
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. Indledningsvis takkede han dog de respektive udvalgsformænd for 
fyldige og informative årsberetninger.  
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På personalesiden kommer der i foråret til at ske en række forandringer. Pr. 1. april er Christian Pedersen 
ansat som greenkeeper. Christian kommer fra en stilling som greenkeeper i Brøndby, hvor han har været i 8 
år. Desuden tælles greenkeeperstaben Peer Olausen, Pernille der er elev samt chefgreenkeeper Søren 
Christensen.  
I sekretariatet er Susanne fastansat på deltid aflønnet af klubben. Den 1. marts startede Pernille Satsman-
Nørhede i sekretariatet. Axel Krag fortsætter som pro og assisterer ligeledes i sekretariatet i 
spidsbelastningsperioder.  
 
Den 19. marts afholdes der et demenskursus i samarbejde med Greve Kommunes Kompetencecenter for 
demens. Til kurset er inviteret medlemmer af bestyrelsen samt bestyrelsen for herre-, dame- og seniorklub, 
baneudvalg/baneservice og begynderudvalgt.  
 
Arbejdet med en koordineret kalender for begivenheder i lokalområdet ”På Tværs” er genoptaget. 
Kalenderen udkommer med arrangementer seks gange årligt. Disse opsættes i butikker m.m. i lokalområdet.  
 
Samarbejdet med Tune IF er kommet i gang. Det første kursus i golfrelateret fitness er med stor succes 
afholdt i CBL under TUNE IF. Tilbagemeldingerne var særdeles positive. Der afsluttes med undervisning i 
golfklubben. Samarbejdet med TUNE IF vil desuden komme til at omfatte en særskilt ”golfens dag” for 
Tune IF’s medlemmer.  
 
Regionsgolf: der er tilmeldt seks hold til regionsgolf 2020.  
 
FKC oplyste, at den gamle lade nu var revet ned, men faktisk fortsat er på banens området, idet det knuste 
materiale er henlagt under p-pladsen.  
 
Afslutningsvis oplyste FKC at Torben Rasmussen har overfløjet banen med drone med henblik på at lave et 
klimaoplæg til jordejerne og ApS’et. Der kunne evt. henlægges en sum til f.eks. dræn. Dette drøftes på SU-
mødet den 15. april.  
  
FKC takkede ejer, ansatte, frivillige samt medlemmer under det vi i det daglige bare omtaler som ”det hele 
er Greve Golfklub”. 
  
Kommentarer til beretningen: 
Dan spurgte til juniorspillernes mulighed for at spille turnering. 
Turneringsleder for ungdomsspillerne oplyste, at der vil være gode muligheder for at spille turnering. 
Mogens havde en appel vedrørende regionsgolf, idet man som 60-årig automatisk tilhører veteranholdet, 
som spiller i dagtimerne. Dette er vanskeligt, når man stadig er på arbejdsmarkedet.  
FKC oplyste, at det også var et spørgsmål om de klubber, man skulle spille imod og bad i øvrigt Mogens 
rette henvendelse til Gitte, som er koordinator på området.  
 
Herefter overgav dirigenten ordet til Inge Larsen: 
 

Den 28. november 2019 markeredes Greve Golfklubs 10-års jubilæum.  
 
Man siger, at modgang gør stærk og måske er det derfor, at klubben for et par måneder siden 
endnu engang kunne passere årsskiftet med et medlemstal på over 1000.  
 
For modgang var der, især de første år.   
 
Og i disse 10 år har én mand stået bag roret og styret fartøjet gennem stormen. Han gør ikke 
altid meget væsen af sig selv, men i dag skal han hyldes.  
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Hans karriere i Greve Golfklub startede den 14. januar 2010, da den første bestyrelse for 
klubben, der dengang bar navnet Karlslunde Golfklub, blev valgt ved en ordinær 
generalforsamling. Samtidig ændrede klubben navn til Greve ny Golfklub og senere Greve 
Golfklub.   
Den første bestyrelse konstituerede sig med ham som formand og fandt fodslag med Smørum 
Golfcenter via en fælles samarbejdskontrakt.  
Trods fremgang levede klubben imidlertid på lånt tid og efter blot to sæsoner måtte han gå den 
tunge gang til klubbens medlemmer og informere om, at Greve Golfbane A/S var 
konkurs. Den 29. februar 2012 lukkede banen, personalet var afskediget og kassen var tom.   
  
Men han er ikke typen, der lægger sig ned, når det blæser og med utrættelig ildhu og ukuelig 
optimisme arbejdede han på at finde en løsning og da han efter en god uges tid næsten 
bogstaveligt talt sad med en kuglepen i hånden for at underskrive en aftale med nogle andre 
købere, ringede Leif Nyholm og luftede en idé om at han og nogle af hans landstrænerkolleger 
ville investere i banen. Vores mand var ikke sen til at se mulighederne i dette samarbejde og 
den 11. marts 2012 – altså i morgen for 8 år siden - dannedes Greve Golf ApS. Siden er det 
kun gået én vej for Greve Golfklub, der som én af de få danske golfklubber er i fortsat vækst.   
  
Hvis vi skal være lidt poetiske, så er historien om Greve Golfklub næsten som eventyret om 
den grimme ælling, der blev til en smuk svane. Jeg ved dog godt, at han med sædvanlig 
beskedenhed vil sige, at den udvikling er alle de frivillige lederes fortjeneste. Men vi, der 
sidder her, og for den sags skyld de medlemmer, der sidder derhjemme, vi ved jo godt, at det 
for en stor del er din fortjeneste, Frede. 
 
Så, kære Frede. 
 
Du er indbegrebet af foreningsmenneske.   
 
Du har en kæmpe erfaring med foreningsarbejde ikke mindst via dine 10 år som formand for 
Fyns Badmintonforbund og senere 11 år som formand for Danmarks Badmintonforbund, hvor 
du stod i spidsen for afviklingen af tre succesfulde VM-turneringer i Danmark.   
Du har både været aktiv i DIF og i Team Danmarks idrætsudvalg samt den danske OL-komité. 
Men nu er du her hos os i Greve Golfklub og det er vi glade for.   
  
Man skal stå tidligt op for at følge med dig, - og det til trods for at vi ved, at du i hvert fald 
ikke er morgenmenneske. Vi som arbejder sammen med dig i bestyrelsen, forretningsudvalget, 
i klubbens øvrige udvalg og i Seniorklubben, vi kender dig som en ukuelig fighter. 
Du forfølger dine mærkesager og tager ofte ikke et nej for et nej.  
Du følger med i, hvad der sker i andre golfklubber og i sportens øvrige organer. Du er på 
forkant med mange ting, som forleden, da du fik ideen til at få overfløjet banen med drone for 
at afdække vores massive vandproblemer.   
 
Dit hjerte brænder for foreningsarbejde, du har en næse for hvordan man driver en forening og 
du har en finger på alt.   
  
Men du rummer også meget andet end det organisatoriske talent. Du er loyal og du formår at 
se tingene fra flere sider.   
Du er et generøst menneske med et stort hjerte, der ikke blot banker for foreningsarbejdet og 
Greve Golfklub. Kommer man lidt tættere ind på livet af dig, så ved man, at det også banker 
for samfundets svageste. Måske bunder det i dine 40 år i kriminalforsorgen bla. som 
forsorgsleder ved Københavns fængsler og forstander på Kriminalforsorgens 
udslusningspension Lysholmgård, hvor du utvivlsomt også har set samfundets skyggesider.   
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Men her i klubben oplever vi også din generøsitet og din menneskelige indsigt. Hvis man 
kommer til dig med problemer, så ved man, at du har ens ryg.  
  
Man siger at ”behind every great man is a great woman” og din trofaste støtte er Edith. I 
supplerer hinanden godt. Du lægger ikke skjul på at du ikke er en haj til IT, men så klarer 
Edith det for dig.   
  
Kære Frede, jeg elsker at lære nye ord og du har lært mig et navneord, som jeg aldrig tidligere 
havde hørt. 
 
ORK 
 
Du bruger ofte udtrykket ”har du ork til det?” eller ”hvis jeg har ork til det”. Om det er specielt 
fynsk, ved jeg ikke, men vi her i Greve, vi håber, du har ork til at bestride formandsposten lidt 
endnu. 
 
For fem år siden vedtog vi nogle kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlem af 
Greve Golfklub. Kigger vi på disse, så udfylder du alle – og det til overmål: 
 
Du har udvist en længerevarende interesse for klubbens liv 
Du har været og er en markant personlighed i Greve Golfklub 
Du har på værdig vis repræsenteret klubben og gør det stadig 
Du har virket på lederplan i en usædvanlig lang periode 
Du har sat dig spor i klubbens historie 
Du har udført et enestående stykke frivilligt arbejde i klubben. 
 
og heldigvis har vi ingen klausul om at man ikke kan udnævnes, mens man fortsat sidder på 
posten. 
 
Så vi - hele Greve Golfklub - er beærede og stolte over at udnævne dig til æresmedlem af 
Greve Golfklub.  
  

FKC modtog et bevis for æresmedlemskabet samt en flaske rom og en opsats til Edith var der blomster.  
Herefter fik Frede Kruse-Christiansen ordet og takkede for udnævnelsen, som han var meget overrasket og 
rørt over at modtage.  
 
Dirigenten spurgte, om klubbens beretning kunne godkendes, hvortil forsamlingen svarede med applaus. 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 
Kasserer Benny Flindt gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 153.452,08 svarende til 2,8% af 
den samlede omsætning.  
 
Af større afvigelse fra budgettet nævnte han, at kontingentindtægterne er blevet kr. 155.000 større end 
forventet samt at greenfeeindtægterne på grund af færre lukkedage er blevet kr.128.000 større end forventet. 
Ligeledes var  greenfeeindtægterne fra SGS kr. 21.000 større end forventet.  
 
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.  
 
En del af overskuddet investeres i en overbygning til buggies. Normalt investerer klubben ikke i banen, men 
eftersom klubben ejer en del buggies, er det formålstjenligt.  
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Herefter blev regnskabet samt anvendelse af overskuddet enstemmigt vedtaget.  
 
Formanden bad om og modtog generalforsamlingens accept til at et medlem fra turneringsudvalget tildeles 
adgang til turneringsudvalgets konto. Turneringsudvalgets konto ligger under hovedklubbens cvr. nummer 
og bankadgang.  
 
5. Indkomne forslag 

 
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. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

 
Benny Flindt gennemgik budget og kontingenter på projektor.  
Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til det fremlagte budget. Budgettet blev taget til efterretning 
og kontingenter blev vedtaget.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 
Nuværende Bruno Lundgård Hansen modtog genvalg 
Nyvalg til Thomas Pedersen 
Nyvalg til Thomas Belling 
 

B. Bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode: 
Roland Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen 
Johny Fuchs modtog nyvalg. 

 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 
A. revisor for en toårig periode 
Nuværende Søren Kramer blev genvalgt.  
 
B. revisorsuppleant for en etårig periode 
Erik Rømer modtog nyvalg.  

 
9. Eventuelt 

 
Frank spurgte til en eventuel udvidelse af par-3-banen. FKC henviste til referater på hjemmesiden. Der har 
været drøftelser i SU om dette. Jorden foran teestedet på hul 6 kan ikke bruges af jordejer. GGK har 
forespurgt, om vi evt. må overtage jorden, såfremt det kan godkendes af kommunen. Det kunne anvendes til 
Par-3-bane, fodholdgolf eller andet.  
 
Tonny spurgte efter en asfaltering af vejen. FKC oplyste, at der er planer om at asfaltere nedkørslen fra 
Karlslunde Centervej. Desuden er der planer om dræn, der kan afhjælpe de største problemer, der kommer 
fra hullerne 9 og 6.  
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TL oplyste, at der var mulighed for at få endnu en hjertestarter. Hvis vi har femten personer, der vil deltage i 
landsindsamlingen den 3. maj, kan vi få endnu en hjertestarter, som så ville blive hængt op udendørs, hvor 
alle har adgang til den. Der kommer et link med tilmelding til indsamlingen med KlubNyt.  
 
 
FKC sluttede af med at byde velkommen til Johny Fuchs og takkede Roland Pedersen for det store arbejde i 
bestyrelsen. RGP bliver fortsat i regel- og hcp-udvalget. Desuden takkede FKC Bendt Nolsøe og Michael 
Stoltenberg for deres arbejde i hhv. eliteudvalget og ungdomsudvalget. Alle modtog en lille erkendtlighed 
for deres arbejde.  
 
Endelig var der tak til alle de fremmødte medlemmer. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00   
 
 
Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 
Dirigent   Formand   Referent 


