
 
 
Marts 2020  
Æresmedlem – Frede Kruse-Christiansen  
  
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.  
  
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. 
   
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.   
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 længere varende 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.  
  
 

10. marts 2020  
Inge Larsen 
Næstformand  
Greve Golfklub  
   
 


