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Æresmedlem – Stig Vincent Person  
 
I 2016 kunne vi i klubben med glæde konstatere at vi råder over 107 frivillige. Dette er en relativ 
stor procentdel i forhold til medlemstallet i klubben. Vi har i klubben tradition for at invitere de 
mest aktive frivillige til en frivilligturnering i september. I 2016 havde 80 personer bidraget med 
mere end 10 timers frivilligt arbejde og blev dermed inviteret til denne turnering.  
Når vi kigger på navnene på vores frivillige, så er der nogle, som lyser særligt op. Nogle, for hvem 
det nærmest er en pligt at bidrage med sine kompetencer til klubben. Enkelte bidrager endog med 
det, der svarer til halv- og heltidsstillinger. Én af disse er Stig Person, som med sin joviale, friske og 
imødekommende personlighed altid er klar til at hjælpe. Somme tider er han skideirriterende, for 
han er detaljeorienteret og har altid svar parat.  
Stig startede sin golfkarriere i Solrød Golfklub, hvor han bla. var sekretariatschef i en periode. I 
2004/2005 tog Stig sammen med daværende borgmester René Milo rundt for at finde egnede 
grunde til en golfbane. Man fandt 3 mulige placeringer og valget faldt på området, hvor banen 
ligger i dag. Så Stig har med sin ihærdighed og ildhu – om nogen – været med fra starten.  
I perioden 2012 til 2016 var han kasserer i Greve Golfklub. Det var en vanskelig tid, men Stig fik 
med benhårdt arbejde og et dygtigt økonomiudvalg styr på klubbens budgetter og regnskaber.  
 
Stig Person var desuden én af ankermændene, da der blev bygget nyt klubhus og ved 
udfærdigelsen af kontrakter med ejerne. I 2016 afgav Stig sin plads i bestyrelsen og dermed 
hvervet som kasserer, men han er fortsat et stort aktiv for Greve Golfklub ikke mindst som 
kasserer i seniorklubben.  
 
Stig Persons hjerte har altid banket for handicapidrætten. Han har i mange år været leder i Dansk 
Handicap Idræts-forbund, hvor han har bestredet en lang række poster, men især haft fokus på 
det økonomiske som økonomiansvarlig. Siden OL i Atlanta i 1996 har Stig deltaget i syv 
paraolympiske lege, hvor han har serviceret sponsorerne senest Lars Larsen ved para-OL i Rio.  
 
Stig har i sin karriere bestredet en alenlang liste af hverv; han startede handicapidrætsforeningen i 
Greve, hvor han har været formand i mange år. Han har siddet i folkeoplysningsudvalget i 4 
perioder, idrætsunionen i Greve Kommune, Idrætsrådet, fritidsrådet osv. Vi er stolte over at 
udnævne Stig Vincent Person som Greve Golfklubs første æresmedlem. 
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