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G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub 

 

 

TORSDAG DEN 02. SEPTEMBER 2021 kl. 19.00 

i 

K L U B H U S E T 

 

Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde 

 

Generalforsamlingen omhandlende foreningsåret 2020, der på grund af 

myndighedernes udmeldte Coronarestriktioner måtte udsættes fra det 

normale afviklingstidspunkt i marts måned 2021, er åben for klubbens 

aktive og passive medlemmer, repræsentanter og personale fra Greve 

Golfbane samt pressen og 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 2020 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til k-c@tunenet.dk  

 

5: Indkomne forslag. 

    Vedtægtsændring. 

    Bestyrelsen foreslår navnet på Handicapsystemet i vedtægtens § 9 ændret  

    fra EGA til WHS. 

    Begrundelse: Er i dag en realitet.  

 

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Specificeret budget forelægges. 

    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2021  – bilag 2. 

 

 



 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

     A: 3 bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

          Nuværende Inge Larsen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Søren Leander Nielsen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Johny Fuchs, der indstilles til genvalg.        

         

 

     B: 1 bestyrelsesmedlem for en toårig periode: 

           Bruno Lundgård Hansen ønsker uden for tur at udtræde af bestyrelsen af   

           arbejdsmæssige grunde, hvorfor bestyrelsen indstiller: 

 

           Erik Westergaard til nyvalg.    

 

8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 

    A: 1 revisor for en toårig periode: 

         Nuværende Stig Person, der indstilles til genvalg.     

          

    B: 1 revisorsuppleant for en etårig periode: 

          Erik Rømer, der indstilles til genvalg. 

       

9: Eventuelt. 
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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 2020. 

 
En beretning, der skal danne grundlag for debatten og afviklingen af den årlige ordinære 

generalforsamling, er normalt en ”historie” om hvad der skete i det netop afsluttede 

foreningsår. Netop nu, hvor generalforsamlingen er udsat med næsten et halvt år på 

grund af myndighedernes udmeldte – og DGUs fortolkede – restriktioner, er meget 

næsten glemt og dermed mere historie end tidligere. 

Vi ønsker selvfølgelig at afvikle så regelret som muligt, hvorfor de skrevne beretninger 

må anses for at danne et godt – om end ældre billede – af sidste sæson. når vi i år mødes 

torsdag den 02. september, men jeg regner af gode grunde ikke med, at vi har ret meget 

at tilføje – om noget  

Som ved tidligere generalforsamlinger består beretningerne i disse digitale tider af 

meget mere end nedenstående indlæg fra undertegnede formand og næstformand, samt 

udvalgenes formænd.   

 

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 vedr. foreningsåret 2020 findes: 

 

1: Under Klubben –Forretningsudvalg, Bestyrelse, Generalforsamling og 

Informationsmøde: 

26 siders Forretningsudvalgsreferater, 6 møder i 2020. 

35 siders Bestyrelsesreferater, 7 møder i 2020. 

29 siders indkaldelse og beretninger fra den ordinære generalforsamling 2020. 

7 siders referat fra den ordinære generalforsamling i marts 2020. 

6 siders referat fra Info-Ris-Ros møde i februar 2020. 

 

2: Under Nyheder: 

En lang række konkrete nyheder. 

19 udgivelser af Klubnyt Greve 2020 – 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. 

http://www.grevegolfklub.dk/
http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolfklub.dk/


 

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 2020 beskrives i beretningerne fra de respektive udvalg og 

vores klubber-i-klubben.  

Vi vil i min beretning derfor indskrænke os til en kort omtale af enkelte udvalgte 

områder og vigtigere tiltag i sæsonen 2020.  

 

Den helt store overskrift for året 2020 har været CORONA. 

 

Onsdag, den 11. marts 2020 indledte Statsminister Mette Frederiksen et pressemøde om 

den dengang nye og endnu relativ ukendte coronavirus med en godt 16 minutter lang 

tale. Denne historiske tale blev begyndelsen på den såkaldte ”nedlukning” af Danmark. 

Skoleelever, studerende og en stor del af de offentligt ansatte blev sendt hjem. 

Meldingen kom som en kulmination på flere dages eskalering af coronasmitten i 

Danmark.  

Herefter gik det stærkt og i dagene efter lukkede landene omkring os og alle rejser blev 

frarådet. Den 14. marts blev de danske grænser lukket og på et pressemøde den 17. 

marts indførtes et forsamlingsforbud på ti personer og både indendørs og udendørs 

sports- og idrætsfaciliteter blev pålagt at lukke. 

 

Når man fulgte den skræmmende udvikling af coronavirus i Sydeuropa, hvor smitten og 

dødstallene steg med gruopvækkende fart, så kunne golf jo virke lidt uvæsentligt og med 

den usikkerhed, der var omkring smitterisiko, var vi ikke i tvivl om, at vi skulle følge de 

anbefalinger, der kom fra DGU. Derfor blev al aktivitet indstillet fra den 18. marts, 

indtil vi lidt famlende igen forsøgte at komme i gang den 2. april, dog kun for spil i 2-

bolde og kun for medlemmer, indtil vi den 15. april kunne åbne for spil i 4-bolde. 

 

Golfens Dag  

Den 26. april skulle golfbanen have summet af liv, da der for 13. gang i træk skulle 

afvikles Golfens Dag. I vores golfkalender er der masser af arrangementer på et år, men 

Golfens Dag er én af de vigtigste for klubben. I 2020 kom én enkelt ubuden gæst til at 

sætte en stopper for afviklingen af Golfens Dag, nemlig Corona og Dansk Golf Union 

besluttede at udskyde dagen til afvikling den 21. juni, hvor der var kommet lidt mere ro 

på smitteudviklingen.  

Der var taget alle nødvendige forholdsregler og de 80 gæster fik puttet, grinet og 

snakket, alt sammen med behørig afstand og masser af håndsprit.  

Vi havde på forhånd mobiliseret knap 30 frivillige til dagen og de frivillige 

repræsenterede stort set alle medlemsgrupper unge 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. Dagen resulterede i 23 nye 

prøvemedlemmer.  

 

Danmarksturneringen 

Vi havde i 2020 fem hold med i DGUs danmarksturnering. Tre på herresiden samt et 

damehold og et seniorhold.  

Under normale omstændigheder spiller hvert hold i gruppespillet 2 kampe mod hinanden 



hhv. hjemme og ude. Men pga. af Corona blev 2020-sæsonen halveret, idet første 

spilleweekend helt blev aflyst, og hvert hold spillede derfor kun én enkelt gang mod 

hinanden på fremmed bane.   

3. weekend af august blev de sidste kampe afviklet.   

Førsteholdet hos herrerne, som spiller i 2. division øst, sikrede sig en flot andenplads i 

deres gruppe med to sejre og en enkelt tabt kamp. Holdet spiller derfor fortsat i 2. 

division i 2021. 

Andetholdet vandt deres gruppe i 4. division med to sejre og da der kun var tre hold i 

denne gruppe, var det allerede i juni en realitet, at holdet rykker op i 3. division.  

Tredjeholdet spillede i 5. division og med en vigtig sejr på hele 10-2 i deres sidste kamp 

mod Ledreborg sikrede de sig oprykning til 4. division.  

Greves seniorhold blev nummer 2 i deres gruppe i kvalifikationsrækken. Ligeledes blev 

dameholdet nummer 2 i deres gruppe i kvalifikationsrækken. 

Tre andenpladser og to førstepladser (og dermed to oprykninger) må siges at være et 

godkendt resultat. I 2021 er der tilmeldt ét yderligere herrehold i kvalifikationsrækken. 

 

Åbningsturnering 

Med syv ugers forsinkelse kunne vi den 24. maj endelig afvikle klubbens 

åbningsturnering og efter et ”golfmagert” forår skulle der mere end blæsevejr og udsigt 

til heldagsregn til at holde 145 golfspillere fra golfbanen til årets første turnering.  

Det blev en festdag om end en meget anderledes festdag. En lang række retningslinjer 

skulle naturligvis overholdes for at minimere enhver risiko for smitte. Turneringen blev 

afholdt med løbende start og med det, vi i coronatiden har kommet til at kende som 

”løbende spisning”, som dog ikke foregår i løb.  

 

Pink Cup 

Der er som regel ikke de helt store pengebeløb på spil, når vi spiller golf. Bortset lige 

når vi én gang om året spiller Pink Cup. Efter et noget stille forår i 

turneringssammenhæng med aflyste og udsatte turneringer blev Pink Cup 2020 afviklet 

den 1. juni med 94 deltagere. Alt foregik på betryggende vis med løbende start og ingen 

stor præmieoverrækkelsesceremoni, som ville overskride de tilladte grænser for 

forsamlinger.  

94 deltagere var rekord og det samme var det indsamlede beløb på 39.996 kr.  

Vi kan alle være både stolte og tilfredse med at kunne sende et så stort beløb til 

Kræftens Bekæmpelse. 

 

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. 

I foråret plejer vi at afholde en ”banens dag”, hvor medlemmerne mødes og giver 

greenkeeperne en hånd med arbejdet på og omkring banen. Nogle af de opgaver, der 

bliver udført i forbindelse med Banens Dag ville i mange tilfælde blive nedprioriteret, så 

de frivilliges hjælp er helt uvurderlig for os. Også dette måtte aflyses i 2020. Til 

gengæld gav de to uger uden spil på banen i foråret greenkeeperne fred og ro til at lave 

nogle andre opgaver på banen.  

Baneudvalget har et godt samarbejde med greenkeeperne og i 2020 blev der blandt andet 

etableret en ny sti fra 3. green til 4. tee med forløb gennem skoven bag lynskuret. 

Samtidig er skoven ved 3. green blevet udtyndet. En del fairways er blevet topdresset.  

Der er fortsat fokus på bunkers og udskiftning af sand i en del bunkers forventes 

gennemført i løbet af 2021. Stien fra 7. green til 8. tee er blevet drænet og jordspyd til 

alle singleposts på teesteder er blevet udskiftet.  

 

 

 



 

Indendørs træningsanlæg 

Klubben har givet tilsagn om at indgå i en samarbejdsaftale om opførelse af en enhed i 

stil med Teebox med indendørs simgolf. Anlægget er projekteret til at skulle ligge på 

østsiden af det nuværende overdækkede træningsskur og det er planen, at det skal kunne 

åbnes ud mod driving range, så AK kan bruge området som træningsstudie.  

Klubben bidrager med et beløb til etableringen, da det vil være et gode for 

medlemmerne. Der udarbejdes en samarbejdsaftale om brug af simulatorerne, så det 

bliver billigst muligt for medlemmerne.  

 

Gæster i Greve 

Linksudvalget fulgte i foråret minutiøst med i myndighedernes udmeldinger vedrørende 

forsamlingsforbud, afstand m.m. Der var indtil starten af juni fortsat stor usikkerhed om, 

hvorvidt Linksugen overhovedet kunne afvikles.  

Udvalget besluttede – uagtet at forsamlingsforbuddet pr. 8. juli blev hævet til 100 

mennesker - at gennemføre turneringerne i Linksugen med løbende start og 

efterfølgende løbende spisning. På den måde var der mere kontrol over antallet af 

besøgende i klubben og dermed større sikkerhed for at afstandskrav m.m. kunne 

overholdes på terrassen og i klubhuset.  

Alle traditionelle rækkeinddelinger ud fra handicap blev suspenderet og i stedet blev der 

lavet rækker inddelt efter starttidspunkt, så der kunne laves en coronasikker 

præmieoverrækkelse ca. hver time.  

2020 ændrede på meget og vi blev vant til at intet var, som det plejede, så de små 

ændringer i turneringerne blev accepteret uden større sværdslag af både medlemmer og 

gæster. Måske var det i virkeligheden meget sundt at vende bøtten og tænke kreativt.  

Da vi åbnede for tilmeldingerne til ugens i alt otte turneringer, havde vi ikke i udvalgets 

vildeste fantasi drømt om at netop 2020 skulle blive rekordår, men 831 golfspillere 

tilmeldte sig Linksugen heraf cirka 300 spillere fra andre klubber end Greve.  

 

Til dagligt gæster mange golfspillere Greve, ikke mindst i kraft af SGS samarbejdet, 

som vi deltog i for femte år i træk i 2020. 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 2021. 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.  

 

Nye golfspillere 

Vi har haft en flot medlemsfremgang de senere år, hvilket ikke mindst skyldes 

begynderudvalgets store arbejde. I 2020 var 107 nye golfspillere igennem vores 

begynderforløb. Heraf er 57 spillere indmeldt i golfklubben, hvilket svarer til 53%, 41 

spillere har meldt sig ud og 9 er fortsat i gang med begynderforløbet.  

I forbindelse med Corona har der været stor fokus på sikkerheden i 

begynderundervisningen. Der har været undervist i mindre hold i 2020, hvilket har været 

tilfredsstillende og begynderudvalget har været helt nede på detaljeplan for at tænke alt 

igennem og gøre træningen for de nye golfspillere helt tryg. Alt fra fremmøde, over 

udlevering af låneudstyr til selve træningen er gennemtænkt til mindste detalje, så 

klubbens begyndertræning afvikles i fuld overensstemmelse med 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Uanset om man lige startede som én af de mange på Golfens dag eller om man tilhører 

vores dygtige spillere, der spiller i Danmarksturneringen, så er der højt til loftet og plads 

til alle i Greve Golfklub. Vi værner om vores gode klubliv og det skal vi blive ved med.  

 

 



 

 

Frivillige ildsjæle 

Søndag, den 6. september blev årets ”frivilligturnering” afviklet. Turneringen er en tak 

til klubbens frivillige ildsjæle. Klubben havde søgt og fået bevilget 25.000 kr. fra DIF og 

DGI’s foreningspulje til afvikling af dagen.  

Puljens midler kommer fra de såkaldte ”spillehalsmidler”, som Venstre, Liberal 

Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 

Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i 

Danmark.  

Hvert år uddeler DIF og DGI’s foreningspulje ca. 44 millioner kroner til lokale projekter 

i idrætsforeninger og Greve Golfklub søgte midlerne for på denne måde at påskønne de 

frivillige ildsjæles arbejde for klubben i løbet af sæsonen, så der var ikke noget mere 

naturligt end at bruge pengene på afvikling af denne turnering.  

Klublivet er en del af Greves DNA og derfor falder det også mange af medlemmerne 

helt naturligt at yde en indsats for den klub, de holder så meget af at komme i. Klubben 

har 120 aktive frivillige, som alle var inviteret til turneringen og heraf havde godt 

halvdelen takket ja til at deltage. En stor del af de frivillige hjælper omkring arbejdet 

med rekruttering og udviklingen af nye golfspillere.  

 

Afslutning.  

2020 var helt anderledes, end nogen havde forventet. 
Det var et barskt bekendtskab, men på mange måder også et interessant bekendtskab. 
Vi blev tvunget til at være kreative, at tænke anderledes og være sammen på 
alternative måder. Vi lærte at tilpasse os.  
For hvem ville for et år siden have troet, at mundbindet skulle blive en fast del af vores 
beklædning? Og hvem skulle have troet, at hosteetikette, testcaravane, superspreder, 
flokimmunitet og smittetryk ville komme til at indgå i vores daglige kommunikation?  
Vi blev introduceret for albuehilsnen og vi lærte at logge på online møder på både 
Teams, Skype, Zoom og flere andre platforme.  
Bestyrelsen takker for et godt og konstruktivt samarbejde med alle udvalg og klubber-i-

klubben. Tak til alle vores frivillige ledere, som også har måttet navigere på ukendt 

territorium med corona. Vores ansatte har også været ekstra udfordret af Corona og i 

sekretariatet har de skulle forholde sig til regeringens udmeldinger om restriktioner, men 

I har formået at styre os igennem det og I har repræsenteret klubben på bedste vis 

udadtil. Det er så moderne at tale om omstillingsparathed. Både ansatte og frivillige 

ledere har i den grad bevist, at de er omstillingsparate. 

Sluttelig skal der også lyde en tak for et godt og konstruktivt samarbejde til alle eksterne 

samarbejdspartnere i Greve Kommune, 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 

mine bestyrelseskolleger for gode og konstruktive møder både på ansigt til ansigt og 

online i årets løb.  

Personligt vil jeg takke for den ære, der blev tildelt mig ved generalforsamlingen i 2020, 

hvor jeg blev udnævnt til æresmedlem i Greve Golfklub. Det var en stor og glædelig 

overraskelse. Jeg bærer mit æresmedlemsskab med stolthed.  

Tak til alle, der i 2020 har bidraget til at Greve Golfklub er i fortsat vækst. 

 

Inge Larsen, Næstformand / Frede Kruse-Christiansen, Formand 

 

 

 

 

 



 

Frivilligkoordinatorens beretning for 2020 
 

2020 var så mit tredje år i Forretningsudvalg / bestyrelse Greve Golfklub.  

 

Ud over de vanlige møder i bestyrelse og forretningsudvalg, har den gennemgående 

opgave for mit vedkommende fortsat 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 fortsat arbejdet med at give feedback på 

jeres tilbagemeldinger, ved i Klubnyt at skrive 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 vil gerne følge 

op med en beskrivelse af hvad vi gør for at rette op på sagen.  

Overordnet set hvis man kigger på årets resultater, ligger besvarelserne generelt bedre, 

set i forhold til forrige år, dog med sædvanlige opmærksomhedspunkter omkring 

bunkers, cafe og par 3 banen. Undersøgelserne viser at både medlemmer og gæster 

mener, at det er rart at komme på vores bane, der er en god stemning, og vi har det godt 

socialt. 

Sekretariatet har i år ikke været gode nok til at give tilbagemeldinger på de specifikke 

kommentarer I har givet i Golfspilleren i Centrum, hvilket har skyldes, at det har været 

et noget specielt år, samtidig med at der har været udskiftning i personalet, som samlet 

set har gjort, at man har prioriteret andre opgaver højere. Det er ambitionen at man 

vender stærkt tilbage i 2021, så I oplever, at evt. kritik og gode ideer bliver hørt og 

bruges konstruktivt.  

Selvom at spørgeskemaet er langt, håber jeg med ovennævnte tiltag, at I som 

medlemmer 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 nye henvendelser fra medlemmer, der 

ønsker at tage del i det frivillige arbejde, både direkte i de forskellige udvalg, men også 

frivillige hjælpere til konkrete opgaver. Det er især begynderudvalget der har fået friske 

kræfter. Det er i den sammenhæng min opgave at få distribueret de nye frivillige videre 

til de relevante udvalgsformænd, så der relativt hurtigt efter besvarelse af 

spørgeskemaet, bliver 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 bestyrelsen eller udvalgene. 

 

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 

2020 afviklede vi derfor De frivilliges turnering. Der blev i alt inviteret 108 frivillige, og 

der var 65 der deltog. Da vi i 2020 fortsat ikke havde nogen sponsor til turneringen, 

søgte vi DKK 35.000 i en DIF-pulje, inden for området ”Særlige indsatser til 

fastholdelse af medlemmer”, og vi fik bevilget DKK 25.000 til afvikling af turneringen, 

hvilket dækkede størstedelen af udgifterne. Den resterende del af udgifterne dækkede vi 

via klubbens eget budget, med god økonomisk støtte fra baneejer, så tak for det. Jeg 

havde grundet Corona i familien ikke selv mulighed for at være til stede på dagen, men 

har forstået at man havde en hyggelig dag. 



 

Den sidste af mine ansvarsområder er det politiske ansvar for indhentning af 

Børneattester, som er en forudsætning for drive en forening, hvor der færdes børn og 

unge. Fra Greve Kommunes side, er det ligeledes en forudsætning for at udbetale 

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. Sekretariatet og 

formanden har bekræftet, at der er søgt attester på de relevante personer, og at disse ikke 

har givet anledning til bemærkninger. 

 

Søren Leander Nielsen, Frivilligkoordinator 

 

 

 

Økonomisk beretning for 2020 
Regnskabet 

 

Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på kr. 27.635, 36 svarende til 0,48% af den 

samlede omsætning. 

 Covid 19 har medført store afvigelser fra budgettet. 

Tilgangen af nye medlemmer og mange nye greenfee spillere har forøget 

indtægterne, og samtidig er der sket et fald i udgifterne på grund af reduktioner i 

antallet af turneringer samt mødeaktiviteten. 

Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes: 

- at kontingentindtægterne er blevet kr. 205.000 større end forventet. 

-     at greenfeeindtægterne er blevet kr. 235.000 større end forventet                                                                                                                                               

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

buggy på kr. 35.000 og kr. 10.000 til at udvikle samarbejdet med 

patientforeninger    

- at der er modtaget væsentlige tilskud til elevlønninger i form dækning af 

lønudgifter på mellem 75 – 90% samt tilskud til kurser.                                                             

Udvalgs budgetterne er ikke anvendt fuldt ud. Overvejende på grund af begrænsninger i 

mulighed for deltagelsen i turneringer.    

Betalingen til Greve Golfbane er på grund af de forøgede indtægter kr. 220.000 større 

end forventet. 

Der er gennemført ekstraordinære forbedringer af bane og faciliteter for kr. 286.000. 

I regnskabet er det forudsat, at der henlægges yderligere kr. 287.000 til fortsat 

baneudvikling, primært til udvidelse og forbedring af putting green.  

Restancer 

Med udgangen af 2020 er der en samlet restance på ca. kr.7.000                                                                                                                                                                                                   

Med udgangen af januar 2021 er der en samlet restance på kr.100.000 vedrørende 

kontingentet for 2021. Den samlede restance i 2020 var på samme tidspunkt ca. kr.  

40.000 større. 

 

Benny Flindt, kasserer 

 

 

 



 

PR og Informationsudvalgets beretning for 2020 
 

I sæsonen 2020 har udvalgets primære arbejde været koncentreret om 

 

Afvikling af det landsdækkende arrangement Golfens Dag i Greve Golfklub 

Lejlighedsvise opslag på klubbens facebook og instagram, herunder assistance med 

promovering ved turneringer / Linksuge.  

Ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 

 

Udvalgets hovedfokus ligger i foråret på arrangering af Golfens Dag, som i 2020 blev 

udskudt et par gange for endelig at blive afviklet søndag, den 21. juni for 13. gang i 

træk.  

Golfens Dag er én af årets vigtigste dage for klubben og op til dagen pågår en 

rekrutteringsproces, 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.  

På dagen sørger en stor gruppe af frivillige fra klubben for undervisning på indspils 

område og driving range. Ligesom repræsentanter fra de forskellige "klubber i klubben" 

fortæller om klubbens gode sociale liv. Der var taget alle nødvendige forholdsregler og 

de 80 gæster fik puttet, grinet og snakket, alt sammen med behørig afstand og masser af 

håndsprit. Dagen resulterede i 23 nye prøvemedlemmer.  

 

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 2020 har vi fået udgivet følgende artikler i lokalmedierne (Tuneposten, 

Sydkysten, netavisen Greve samt golf.dk)   

 

Greve Golf 10 år – februar 2020 

Æresmedlem FKC – marts 2020 

Åbningsturnering – maj 2020 

Prøv golf i Greve – maj 2020 

Tak til de frivillige – september 2020 

Greve Linksuge – juni 2020 

Linksuge Coronastyle – juli 2020 

 

Inge Larsen, Formand for PR- og Informationsudvalget  

 

Hcp. & Regeludvalgets beretning for 2020. 
 

2019 bød på store forandringer, idet der blev indført et nyt regelsæt og dette blev indført 

med stor succes.. 

Baggrunden for dette, var at gøre reglerne simple og mere forståelige, om det er 

lykkedes fuldt ud ved jeg ikke. Af de væsentligste kan nævnes: 

Røde og gule hasarder er udskiftet med røde og gule strafområder (De fleste bruger dog 

kun de røde) og alle reglerne omkring disse er fjernet bortset fra, at man ikke må erklære 

en bold uspillelig og droppe i strafområdet, men skal droppe i forhold til skæringslinjen, 

som med de ”gamle” regler.  



Hvis man havner i en bunker, må man flytte løse naturgenstande m.m., grounde, droppe 

ud af bunkeren, dog med strafslag, men stadig ikke tage prøve slag. 

Vi har ikke længere tilfældigt vand, med midlertidigt vand, men reglerne er de samme 

som før. 

Det er vores indtryk at de nye regler er blevet godt modtaget og har gjort spillet lidt 

nemmere. 

 

Vi er også blevet beriget med et nyt hcp. System fra 1. januar 2021, som vi venter os 

meget af. 

I stedet for et løbende hcp. Grundlag, er det nu de sidste 20 og af dem de bedste 8 runder 

der er afgørende for handicappet. 

Der er ikke længere begrænsninger for hvor mange tællende runder man kan spille, og 

alle kan blive reguleret fra 9 huller og opefter pr. runde, dog kun en runde med 9 huller 

pr. dag. 

Skal systemet virke fuldt ud, skal man aflevere alle scores til regulering.   

 

Det er vores indtryk, at overgangen er gået uden de store komplikationer, men det vil 

tiden vise. 

Roland og undertegnede skulle have været på regelkursus i marts, dette er med baggrund 

i Covid-19 situationen foreløbigt udskudt til okt/nov 2021. 

 

Dette er det væsentligste fra udvalget. 

 

Johny Fuchs, Formand for RCP. – og Regeludvalget  . 

 

 
Bane- og Miljøudvalgets beretning for 2020. 

 
Baneudvalget var i 2020 fuldtalligt og uden ændringer. Udvalget består af Axel Kragh, 

Søren Christensen, Jan Hemmingsen, Stine Kiel Larsson og Ole Kahlen.  

Vedligeholdelsen af banen er udført ifølge Plejeplanen, der senest er revideret den 

15. april 2019. Brug af godkendte pesticider har været anvendt indenfor 

grænseværdier for golfbaner og forbruget er i januar indberettet til Miljøstyrelsen.  

Banen var lukket i en periode i februar 2020 på grund af vand og efterfølgende igen 

fra medio marts på grund af Corona-restriktioner. Lukkeperioderne var ærgerlige for 

golfspillerne, men gavnlige for græsset og greenkeepernes muligheder for at arbejde 

på banen. Arbejdsdagen blev aflyst, men nogle elitespillere påtog sig arbejdet med 

reparation af turfhuller. 

En del arbejde blev gennemført i foråret, herunder opretning og genetablering af tee 

8, reparationer af dræn i greenbunkers ved hul 2, 3, 5, 9, 13 og 15, samt på et stykke 

af tilkørselsvejen (grusvejen). Fairway 1 og 2 blev topdresset med et meget synligt 

resultat med jord overalt. Det gav lidt spilbegrænsning og frit drop indtil græsset fik 

overtaget igen. Yderligere forbedringer af banen på særligt udsatte områder i våde 

perioder blev udført af ekstern leverandør i efteråret, hvor lavningerne på fairway før 

green på hul 1 og 16, samt stien mellem 7 green og 8 tee fik dræn med mange 

parallelle 30 cm dybe slidser fyldt med leca-nødder. Hensigten er at lede 

overfladevandet til eksisterende dræn og søer.  

En større opgave med udtynding af skoven mellem green 3 og tee 4 blev udført af 

frivillige i efteråret. Græsset på green 3 havde behov for bedre vækstbetingelser. Der 

var for vådt og vindstille, derfor udtynding og opstamning af træerne. Samtidigt blev 

anlagt en ny sti gennem skoven, så et tilbagevendende problem med meget vådt føre 

på den tidligere stiføring kunne udgås.  



 

Indspilsområdet kunne fra sæsonstart 2020 kun anvendes med egne bolde eller 

klubbens bolde med en særlig mærkning. Boldrør med klubbolde var opsat og til 

rådighed for alle. Systemet var en succes og boldene blev opsamlet efter brug, men 

boldrørene var ikke egnet til mange daglige brugere. Kvaliteten var for ringe og 

kunne slet ikke tåle frostvejr. Ordningen fortsætter i 2021 og med bedre boldrør.  

Ny overdækket buggy-parkering med ladestationer og gode tilkørselsforhold er 

blevet etableret på bagsiden af bag-huset. 

 

Forbedring af dræn i bunkers fortsætter i 2021. Især våde greenbunkers omkring 

green 3 og nogle fairwaybunkers på 13. kræver et mere indgribende gravearbejde i 

foråret og sommeren. Udskiftning af sand øvrige steder vil ske efter behov. 

Grødeskæring (siv og tagrør) er planlagt til marts i søen mellem 2. og 4. fairway og 

søerne ved 10. og 14. green. Arbejdet udføres af ekstern leverandør. 

 

Baneservice har været tilstede på åbningsdagen efter Corona-lukningen og 6 gange i 

dagtimerne på weekenddage 2020. Baneservice har på grund af Corona været med 

meget begrænset deltagelse af frivillige. Der er på startstedet ydet kontrol og hjælp 

til brug af Golfbox-App, især til bekræftelse af booking. Baneservice fortsætter i 

2021 og forhåbentlig med flere deltagere. 

 

Ole Kahlen, Formand for Bane – og Miljøudvalget.  

 

 

 

 

 

Turneringsudvalgets beretning for 2020. 

Når vi planlægger og afvikler turneringer, så er vejret altid en uforudsigelig faktor. Og 

en gang tåge, eller tordenvejr, kan hurtigt sætte en stopper for enhver omgang golf. I 

2020 fik vi så yderlige en uforudsigelig faktor på banen. Nemlig COVID-19, som i den 

grad har påvirket planlægning og afvikling af årets turneringssæson. 

Meget er anderledes under COVID19 end før COVID-19. Før gunstart – nu løbende 

start. Der er en meget væsentlig forskel. Planlægning, opsætning og afvikling er 

MEGET mere arbejdskrævende ved løbende start end ved gunstart. Selvfølgelig 

afhængig af det serviceniveau, vi vil tilbyde deltagerne. Med 144 deltagere er der 6 

timers forskel på første og sidste start. Vil vi byde deltagerne, at manden, konen, 

kæresten, køre-sammen-vennen sendes ud med en tidsforskel på 4,5,6 timer? Nej, det vil 

vi ikke. Vil vi tage hensyn til ønsker om starttid? Ja, det vil vi godt.  

Skal der være en starter i alle 6 timer, der kan informere spillerne om ditten og datten, 

nu vi ikke har fælles samling/info inden start? Tja, indtil videre har vi gjort det. 

Spisningen strækker sig pludselig over måske 6 timer, så også her kræves ekstra 

personale.  

På den positive side er dog den noget mere glidende afvikling uden kilometerlange køer 

ved ølhanerne og buffeten      . Og så skal det i parentes bemærkes, at Golfbox i efteråret 

har indført mulighed for at tilmelde sig en turnering på en bestemt starttid. Den 

mulighed har vi benyttet 2 gange i 2020, med rimelig succes – og med meget store 

besparelser i tidsforbruget. 

Vedr. planlægning og afvikling af den kommende sæson, så kan vi i skrivende stund 

konstatere, at situationen her i starten af sæsonen ikke er meget forskellig fra 2020. Så vi 

lægger ud med løbende start, ingen fællesspisning og ingen fælles præmieoverrækkelse. 

Men vi følger selvfølgelig udviklingen nøje, og ser frem til en normalisering at 

forholdende hen over sommeren 2021.  



Med 985 deltagere i klubturneringerne og 862 til linksugen = 1847 deltagere i alt, er vi 

isoleret set, trods forhindringer, kommet fint igennem turneringssæsonen, 

Så på turneringsudvalgets (Tina Flagstad, Karin Hemmingsen - velkommen til Karin, 

Poul Erik Rasmussen, Arne Hansen, Roland Pedersen og undertegnede) vegne:  

Tak til alle deltagerne for godt humør hele vejen igennem og tak til de mange 

frivillige, der har hjulpet os i årets løb. 

 

Jeppe Dohn, Formand for Turneringsudvalget 

 
Ungdomsudvalgets beretning for 2020 

 
Ved årets begyndelse var der mange gode initiativer på tegnebrættet og alt tydede på en 

spændende sæson med nye turneringsformer, træffællesskaber mm. Som med så meget 

andet, så kom Covid-19 i vejen og var årsag til at flere initiativer blev aflyst eller også 

måtte ambitionerne skrues lidt ned. Alligevel har ungdommen igen haft en sjov, alsidig 

og udfordrende sæson. 

Når anbefalinger og restriktioner har tilladt det, så har der været gennemført 

juniortræning. I en periode over et par måneder forsøgte vi os desuden med 1 times Golf 

via leg som supplement til den almindelige træning. I denne træningstime, var der fokus 

på leg, men med golf som omdrejningspunktet. Ofte var SNAG golfudstyret fremme og 

der blev leget, skudt til måls og spillet rundboldgolf. Igen kunne vi konstatere at vores 

juniorer har et helt specielt sammenhold på tværs af køn, alder og handicap – og det er 

bestemt en succes vi vil følge op på igen. Også fordi at det, for vores unge spillere, er et 

super alternativ til at stå ved en måtte på driving range og øve med 7-jernet, eller øve 

chipslag ved indspilsområdet. 

I løbet af sæsonen har vi haft/deltaget i et par arrangementer som er værd at fremhæve: 

D-Tour: På trods af lidt aflysninger, så blev der afviklet flere D-Tour afdelinger, hvor 

vores spillere fra Greve Golfklub udmærkede sig. Igen i denne sæson blev det til flere 

topplaceringer i de forskellige rækker. Udover det sportslige, så skal vores spillere roses 

for deres opførsel når de er ude og repræsentere klubben. De opfører sig eksemplarisk 

og hygger sig med deres modspillere fra de andre klubber. 

Klubmesterskaberne: 2 af juniorerne deltog i egen række i klubmesterskaberne og 

spillede med fra hvid tee over de 2 dage. Vi har en forventning om at flere juniorer vil 

deltage ved de kommende klubmesterskaber, da niveauet for vores spillere bliver bedre 

og bedre. 

Ungdommens mesterskaber: Samtidig med at Klubmesterskaberne blev afviklet, så 

afholdt vi også Ungdommens mesterskaber. Vi havde 2 rækker: På Par 3 banen, blev der 

spillet en 9-hullers turnering for spillere uden banetilladelse. På vores store bane, blev 

der spillet en 9-hullers stableford turnering fra blå tee for U15 spillere med 

banetilladelse. Vi oplevede det som en stor succes, at vores unge spillere fik lov til at 

være en del af Klubmesterskaberne. Og fik lov til at mærke stemningen ved sådan en 

turneringsweekend.  

Sæsonafslutningen: Over 2 dage deltog 13 juniorspillere i den traditionelle 

sæsonafslutning. Som vanligt blev der spillet natgolf, ligesom der var en lille turnering 

på den store bane. Men som noget nyt har vi indført nogle kåringer: 

- Årets juniorputter bliver fundet ifm. en putteturnering 

- Årets højdespringer bliver kåret. Det er den spiller som gennem sæsonen har haft den 

største hcp fremgang 

- Årets spiller bliver kåret. Vores pro Axel udpeger denne, ud fra kriterier som han selv 

definerer. I år valgte Axel at lægge vægt på engagement og kammeratskab. Ifm. Årets 

spiller, så er der, anskaffet en vandrepokal hvorpå navnet på årets spiller får indgraveret 

sit navn. 



 

Ungdomsudvalget består af Frederik Kramer, Brian Kempf, Brian Andreasen og 

undertegnede. Vi glæder os til endnu en sæson med de dygtige og dejlige unge spillere 

og håber på lidt færre aflysninger end sidste sæson. 

 

Thomas Belling, Formand for Ungdomsudvalget. 

 

 

Eliteudvalgets beretning for 2020. 
 

2020 har været en rigtigt god sæson i forhold til Danmarksturneringen, men afvikling af 

denne, hvor en corona virus satte et stort fodtryk på sæsonen på mange måder. Men vi har 

fået det meste til at fungere efter bedste evne og vilje. 

 

Vi har afholdt 3 møder, hvoraf de 2 har været ”officielle” udvalgsmøder og der har været 

koordineringsmøder på rangen 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. 

 

Status på året Danmarksturnering, der pga. Corona blev afkortet, så man kun mødtes en 

gang på neutral bane dvs. vi kun skulle spille 3 i stedet for 6 kampe. 

 

Vi stillede op med 3 Herrehold, 1 damehold og 1 seniorhold. 

 

Vi havde et herrehold i 2 division, 4 division og 5. division. 

Dameholdet og Seniorholdet spillede i kvalifikationsrækken. 

 

At kun spille 3 kampe gjorde man faktisk ret hurtigt kunne spille sig ud af 

oprykningskampen ved at tabe første kamp. 

Det sket desværre både for dame- og senior holdet, der for begges vedkommende, tabte til 

de senere pujlevinder, men fik begge en flot 2 plads.   

 

1 herreholdet vandt den første og fik en god start men tabte dagen efter til Søllerød som 

også vandt puljen og henviste Greve til også en flot 2 plads   

 

2 & 3. herreholdet var til gengæld helt outstanding og vandt alle deres kampe og rykker 

dermed op. 

DER ER VERDENSKLASSE ☺☺   

 

Så altså alt i alt er det blevet en godkendt og rigtig fin sæson i Danmarksturneringen for 

Greve Golf med 2 oprykninger og 3 anden pladser … det er super flot spillede alle sammen 

og mange tak til  

Alle som har være ude og følge holdene og heppet på os.  

 

2021: 
Holdene til 2021 -sæsonen ser herefter således ud: 
Dameholdet: Kvalifikationsrækken. 
Herrer:  
1. holdet: 2. Division. 2. holdet: 3 division. 3. holdet: 4 division 

Seniorholdet: kvalifikationsrækken. 
 



Træningen 2021  
Spillerne skal have deres egen træningsplan. Være proaktive ift. at planlægge træning med 
andre. Bestille trackman, så den er ledig når den ønskes.  
Spillerne skal gøre brug af deres boldopsamlingslektioner. De må gerne booke samlede 
tider og så lave en slags holdtræning med Axel.  
Første kriterie for at være med i Elitetruppen er at man kan spille alle 3 weekends. Disse 
weekends er allerede meldt ud. 
Selvom man kan spille alle 3 weekends, er man ikke sikret en plads på et hold.  
 
Udtagelse: 
Vi vil aldrig kunne finde 100% retfærdige udtagelseskriterier. 
Men fremover bliver det aftalt inden for hvert enkelt hold. Vi søger dog altid at stille 
stærkest muligt op.  
4 uger før divisionsweekend bliver spillerne spurgt om de kan spille i den kommende 
weekend. Der er 3 dages svarfrist.   
Kaptajnerne mødes for at diskutere udtagelseskriterier så de er klædt på til at møde 
spillerne. 
Lige efter fristen mødes kaptajnen med holdet  
3 uger før divisionsweekend samles kaptajnerne og Axel og udtager holdene.   
2 uger før meldes holdene ud.  
 
Eliteudvalgets sammensætning: 

➢ Thomas Pedersen(formand) 

➢ Thea Kaarslev: Dameholdet 

➢ Kenneth kjeldstrøm: Spillerrepræsentant for den samlede Herre-elite 

➢ Vikant: holdkaptajn for 1.holdet  

➢ Jan Karvig: holdkaptajn for 2. holdet 

➢ Klaes Hagelberg: holdkaptajn for 3. holdet 

➢ Nicolai Rasmussen: Holdkaptajn for 4 holdet  

➢ Preben Jensen: holdkaptajn for Danmarksturneringens senior-kval-hold. 

➢ Axel Krag: Pro 

 

Thomas Pedersen, Formand for Eliteudvalget.  

Begynderudvalgets beretning for 2020 

Begynderudvalget har i samarbejde med klubbens mange frivillige, protræner og 

sekretariat igen i 2020 givet mange nye golfspillere en både sjov og lærerig start i Greve 

Golfklub. 

Året 2020 blev som bekendt et ekstraordinært udfordrende ”Corona-år”, men på trods af 

alle årets udfordringer klarede fællesskabet i Greve Golfklub at modtage og integrere 

flere nye medlemmer end set før.  

Specielt i et år med krav om afstand, mindre antal forsamlede spillere, perioder uden 

aktivitet mv. er der trukket ekstraordinært meget på de mange frivillige.  

Vi er på klubbens vegne meget taknemmelige for indsatsen i netop 2020 hos de mange 

frivillige omkring begynderarbejdet, og her skal først og fremmest lyde en kæmpestor 

tak fra udvalget til alle de 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. 

I 2020 har vi opnået utrolig flotte resultater med at fastholde og integrere 

prøvemedlemmerne i Greve Golfklub.  

Samlet set har vi modtaget 98 nye prøvemedlemmer i 2020. Heraf er de 58 fortsat som 

medlemmer i Greve Golfklub i løbet af 2020, hvilket er en fastholdelsesprocent på 59. 

Dette er utrolig flot, set i sammenhæng med, at vi har tre måneders gratis prøveperiode. 

Andre golfklubber oplever et frafald, der ofte ligger på 70 – 75% hos de begyndere, som 

tilmelder sig en gratis prøveperiode. 

Det er helt igennem et udtryk for at den samlede indsats fungerer omkring modtagelsen 

af nye i Greve Golfklub. Mange andre klubber anvender samme elementer som vi gør. 

Det, der kan være forskellen fra klub til klub, er evnen til at få tingene til at hænge 

sammen i en helhed, så de nye oplever flow, sammenhæng og indlæring.  

Vi har en stor gruppe af aktive kompetente begyndertrænere. Frem til sæsonen 2020 var 

der planlagt en række kurser, individuel rådgivning, obligatorisk mentorordning for nye 

begyndertrænere, nyt kursusmateriale og flere andre spændende tiltag. 

Planerne blev præsenteret på et velbesøgt møde 4. marts for de mange deltagende 

begyndertrænere og Faddere.  Alle deltagere bidrog med ideer til sæsonens aktiviteter 

herunder kurser om motoriske og psykiske udfordringer, kursus i anvendelse af vores 

mange gode rekvisitter, individuel træning og ikke mindst forslag til en veltilrettelagt 

vagtplan – og så kom Corona 

 

Danmark gik i sort…… og vi lagde langtidsplanlægningen væk og arbejdede fra dag til 

dag. 

 

Det betød, at træningen først kom i gang 3. maj og det var i Corona-style.  

Trods manglende træning til trænerne, trods mange restriktioner og meget andet, har det 

været en fantastisk sæson. Både begyndertrænere, Faddere og begynderne er gået til den 

med krum hals……… 

 

Hver mandag er der begynderaktiviteter – og her er årets beretning herfra:  

”Når vi kigger tilbage på den foregående sæson, har der jo været nogle udfordringer; 

ikke mindst med de mange Corona restriktioner, som har betydet, at det ikke altid har 

været let at få afviklet turneringerne helt optimalt.  

 

Når vi herudover tager i betragtning, at der i den forløbne sæson har været mange 

kaniner og prøvemedlemmer med i turneringerne, så synes vi, at det trods alt er gået 

nogenlunde. 

 

Vi har i løbet af sæsonen 2020 ofte haft over 30 deltagere med til den ugentlige 

turnering og i forårs- og efterårsturneringen var der over 50 deltagere. Men vi kan på 

baggrund af tilbagemeldinger se, at alle har haft nogle gode oplevelser og taget 

udfordringerne med godt humør.  

 



Grundet restriktionerne, og tidligt mørke, har vi i efteråret afviklet turneringerne om 

søndagen. Det var en stor succes, som vi har tænkt os at gentage i foråret og efteråret i 

2021. 

 

Sidste år indførte vi, at der blev spillet om præmier den sidste Kaninturnering i 

måneden. Det blev meget populært, og har været med til at skabe et større socialt 

sammenhold. Pengene til præmier betalte deltagerne selv, og det var helt frivilligt. Da 

forsamlingsforbuddet (selv udendørs) blev indført, gav det dog ikke mening. Vi håber, at 

vi kan indføre det igen i 2021. 

 

I løbet af 2020 indførte vi også mulighed for, at prøvemedlemmer kunne deltage i 

kaninturneringen. Hvis Axel godkender det enkelte prøvemedlem til at kunne klare 

udfordringerne på den store bane, kan prøvemedlemmer også tilmelde sig via Golfbox. 

 

Til den ugentlige kaninturnering bliver prøvemedlemmet sat sammen med en fadder, der 

hjælper til at komme igennem de 9 huller. Hvis man scorer mere end 18 stablefort point, 

betragtes baneprøven for bestået. Denne mulighed har prøvemedlemmerne taget endog 

særdeles positivt imod, da presset for at bestå, i forhold til en normal baneprøve, 

reduceres væsentligt. 

 

Ved indgangen til 2021 er der registreret 93 potentielle kaniner, som er indmeldt i 

klubben med et handicap mellem 36,0 og 54. herudover er der p.t. registreret 19 

prøvemedlemmer, der lige er tilmeldt eller som er overført fra sidste år. Vi forventer 

derfor også i år at få stor tilslutning til kaninmatcherne, der forventes genoptaget fra 

marts”. 

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.  

Efter flere års engageret, kompetent og humørfyldt arbejde i begynderudvalget er to 

”kæmper” indenfor begynderarbejdet stoppet i Begynderudvalget. Der skal lyde en 

kæmpestor tak til Henning Markussen og Sven Hansen for indsatsen i udvalget. Held og 

lykke fremover.   

Vi slutter beretningen på samme måde som sidste år for”Der er stadig plads til nye 

golfere i Greve Golg, og det er aldrig for sent at begynde. Spred gerne dette glade 

budskab…      …!!” 

Bruno Lundgård Hansen, Formand for begynderudvalget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 2 
Golf i Greve Golfklub i 2021 

 

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 

6.500 

 

3.250 580 

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 5.100 

 

2.550 460 

3) Greenfee Betaler greenfee hver gang 

 

Fleks 895 

 

- - 

4) 18 – 26 år  

Ungseniorer * 

Frit spil på alle tider  

og frie træningsbolde 

* Disp.  til ældre fuldtidsstuderende 

 

Alm. 

kort 

2.900 

 

1.450 270 

5) Junior 

prøvemedlem 

 Nej  Gratis i 3 måneder herefter 

indmeldelse i kategori 6, 7 eller 8.  

6) Grevlinge 

4 – 6 år  

Frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i grevlingetræning 

Nej  400 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

7) Junior 

7 – 18 år 

uden 

banetilladelse 

 

Frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i juniortræning 

 

 

Nej 600 

 

 

300 

 

 

- 

8) Junior 

7 - 18 år 

med 

banetilladelse 

 

Frit spil på alle tider  

og frie træningsbolde 

Gratis deltagelse i juniortræning 

 

 

Alm. 

kort 

1.000 

 

 

 

500 

 

 

 

- 

 

 

 

 

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 2020 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 2021 forventes fornyet i november 2020. 

  

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 2020 og klubbestyrelsens 

indstilling    

      til generalforsamlingen i marts 2021. 

 

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.  

https://www.grevegolf.dk/for-medlemmer/sgs-selandia-2018.aspx
http://www.grevegolf.dk/gaest/greenfee-aftaler.aspx


       Kategorierne 1, 2, 4 og 12 kan betales månedsvis, men kun via Betalingsservice 

(BS).  

       Betalingsservice anbefales for alle medlemskaber. 
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  Greve Golfklub   

 


