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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

GENERALFORSAMLING 2021 
Dato:  2. september 2021 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra bestyrelsen: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Johny Fuchs (JF) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Erik Westergaard (EW) 

Thomas Belling (TB) 

Thomas Pedersen (TP) 

Søren Leander Nielsen (SLN)  

 

Torben Lindholm (TL) deltog som dirigent 

 

Ansatte: 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

Axel Krag (AK) 

Søren Christensen (SC) 

Susanne Arentoft Holm  

 

 

1. Generalforsamlingens åbning 

 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen indledte med at byde velkommen og bemærkede, at den 

uvante biografopstilling i restauranten skyldtes, at det var beslutningen, da generalforsamlingen 2020 blev 

planlagt og var omfattet af de gældende coronarestriktioner. 

Generalforsamlingen for 2020 skulle iht. vedtægterne have været afholdt i marts 2021, men den 

verdensomspændende pandemi umuliggjorde gennemførelsen.  

FKC takkede alle frivillige og ansatte, som under hele coronapandemien har udført et fantastisk stykke 

arbejde for klubben, der siden januar kvartal har fået over 200 nye fuldtidsmedlemmer. 

 

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,  

at der var fremmødt 38 stemmeberettigede medlemmer ud af klubbens samlede medlemsskare på ca. 1350. 

Desuden fastslog TL, at generalforsamlingen iht. vedtægtens §4 stk. 2 skal afholdes inden udgangen af 
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marts, men FKC havde redegjort for årsagen til udsættelsen. Endelig konstaterede dirigenten, at 

generalforsamlingen ligeledes iht. §4 var lovlig indvarslet og således fuldt beslutningsdygtig. 

Ole Jensen og Marianne Schultz Flindt blev udpeget som stemmetællere. 

Referent blev Inge Larsen.  

 

3. Beretning om klubbens virksomhed i 2020 

 

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. De enkelte udvalgsformænd blev efter tur spurgt om de havde 

yderligere kommentarer til beretningerne. 

  

Erik Westergaard / Begynderudvalg:  EW har overtager formandskabet for  

begynderudvalget efter Bruno Lundgård Hansen, som 

har valgt at udtræde af bestyrelsen. EW orienterede 

om udvalgets arbejde. Der har været mange 

prøvemedlemmer igennem systemet i denne sæson. 

Udvalget har løbende haft 50-75 prøvemedlemmer.  

Udvalget består af Helle Dioni, Gert Frederik, Karin 

Viftrup, Mads Satsman-Nørhede og Erik Ludvigsen. 

Herudover råder udvalget over en stor del frivillige 

hjælpetrænere og ikke mindst hjælp fra sekretariatet.  

Det er glædeligt at konstatere, at flere end halvdelen 

af dem, der starter som prøvemedlemmer, 

efterfølgende tegner et medlemskab. 

 

Thomas Pedersen / Eliteudvalg:  TP kunne opsummere på 2021-sæsonen, hvor klubben 

har haft fire herrehold, ét damehold og ét seniorhold 

med i Danmarksturneringen/kvalifikationsrækkerne. 

Resultaterne har været blandet. Dameholdet vandt dog 

deres pulje i kvalifikationsrækken og skal spille 

oprykningsspil på Møn. TP udtrykte på udvalgets og 

spillernes vegne stor ros til greenkeeperstaben, banen 

har stået godt.  

 

Thomas Belling / ungdomsudvalg:   TB opsummerede lidt på 2021-sæsonen, hvor  

udvalget har deltaget i en række sjove og anderledes 

begivenheder. Bla. lånte udvalget en Golfzilla-figur af 

DGU i sensommeren. I foråret deltog klubben i den 

landsdækkende turnering ”road to Himmerland” med 

en tættest på pinden konkurrence. Ved denne lejlighed 

blev der indsamlet 4850 kr, som TBS holding 

fordoblede. Udvalget fik således 9700 kr. til udvalgets 

arbejde. Den 12. september er klubben vært for 

træffællesskaber med bla. Køge, Ledreborg og andre 

nærliggende klubber.  

Klubben har ca. 50 ungdomsspillere, hvoraf ca. 40 er 

under 18 år.  

 

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:  JD havde ikke mulighed for at deltage i  

generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer til 

det udsendte.  
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Ole Kahlen / Bane- og miljøudvalg:  OK redegjorde for de seneste tiltag fra  

udvalget/greenkeeperstaben. 

I løbet af sommeren er der etableret nye 

dameteesteder på hul 8 og 16.  

Greenkeeperne ønsker at opretholde den nuværende 

gode stand på alle teesteder også i den kommende 

vintersæson, hvorfor placering af tee-steder ændres 

lidt i vinterperioden (når græsvæksten stopper)   

Rød reduceres samlet fra 5233m til 5134m (1,9%) 

Gul tee flyttes til særlige vintertee-steder, som er 

klippede og plane områder tæt på de nuværende tee-

steder, dog flyttes til rød tee på hul 4 og hvid tee på 

hul 7 og 13. 

Gul reduceres samlet fra 5783 m til 5685 m (1,7%) 

Når en midlertidig reduktion er under 100 meter, 

kræves ingen godkendelse fra DGU. 

Desuden gennemføres en række nye stiføringer, så 

våde og mudrede områder undgås. 

Alt forventes tilbage på normal plads igen senest ved 

sæsonstart 2022. 

Desuden etableres en dropzone på hul 17.  

OB på hul 3 fjernes.  

 

Generalforsamlingen efterspurgte en trappe på hul 

10’s herretee.  

 

Johny Fuchs / Regel – og Handicapudvalg: JF oplyste, at udvalget har planer om at afholde nogle 

klubaftner i løbet af sæsonen og efterlyste 

oplæg/mulige emner fra medlemmerne.  

Pr. 1. januar 2021 trådte det nye hcp-system i kraft. 

Systemet er baseret på, at man indberetter alle runder, 

så hcp bliver retvisende.   

  

Inge Larsen / PR- og infoudvalg:  IL havde intet yderligere at tilføje. 

 

Søren Leander Nielsen / Golfspilleren i Centrum: SLN opfordrede medlemmerne til at besvare  

spørgeskemaet, som udsendes til alle medlemmer 

fordelt på tre udsendelser (forår / sommer / efterår) 

Generelt viser GiC stor tilfredshed både fra 

medlemmer og gæster. Dog har der været utilfredshed 

omkring tidsbestilling; det har været sværere at få 

tider i golfbox, hvilket data også viser. Bestyrelsen 

har nedsat et ad hoc udvalg, som skal kigge på dette.  

 

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.  

 

I forlængelse af SLN’s bemærkning fra Golfspilleren i Centrum om tidsbestilling, besluttede bestyrelsen ved 

et møde den 16. juni, at medlemskategorien Vintermedlemskaber med virkning fra den kommende 

vintersæson ikke længere tilbydes.  
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Omkring Greve Golfs opbygning kunne FKC oplyse, at jorden, som ejes af en gårdejer, forpagtes af Greve 

Golf ApS, som har indgået en aftale om, at klubben drifter banen (de 18 huller) samt par-3-banen.  

Som en ændring til dette har parterne indgået en aftale om, at klubben overtager et stykke af det grønne 

område ved klubhuset, hvor ladebygningen tidligere lå. Dermed kan klubben anlægge en ny puttinggreen på 

ca. 600 m2. Anlægsarbejdet vil herefter igangsættes allerede i efteråret 2021.  

Klubben har afsat et beløb på kr. 300.000 til formålet.  

Hovedkontrakten er tilrettet, så 18 hullers banen, par-3-banen og den kommende puttinggreen fremover vil 

indgå i klubbens drift.  

Der har i den seneste tid også været kigget på adgangsvejen til golfbanen. Vejen kan ikke umiddelbart 

asfalteres uden en ændring af lokalplanen. Der kigges på nogle alternative løsninger, bla. en 

sandwichbelægning.  

Simulatorhus: det ellers planlagte projekt med opførelse af kombineret simulatorhus og udslagssted blev 

afvist af Greve Kommune på baggrund af den gældende lokalplan for området. Der kunne ikke gives 

dispensation til opførelse af huset udenfor byggefeltet ved træningsbanen. Der skal en ny lokalplan til, 

hvilket vil tage en del tid samt kræve en del arbejde.  

Derfor har Greve Golf valgt at opføre simulatorhuset i én af de eksisterende bygninger i stedet. Udgiften til 

opførelsen reduceres samtidig. 

Arbejdet blev igangsat i maj måned og efter en længere sommerpause bliver det nu genoptaget. Såfremt 

materialerne til indretningen leveres rettidigt, forventes huset klar til ibrugtagning senest 1. oktober.  

 

FKC takkede afslutningsvis ejergruppen for det forbilledlige samarbejde.  

 

Dirigenten spurgte, om klubbens beretning kunne godkendes, hvortil generalforsamlingen svarede med 

applaus. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer Benny Flindt fremlagde regnskabet.  

Driftsregnskabet for 2020 blev 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 har 

reduceret mødeaktivitet og færre turneringer reduceret udgifterne. 

 

Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes, at kontingentindtægterne er blevet kr. 205.000 større end 

forventet og at greenfeeindtægterne er blevet kr. 235.000 større end forventet.  

 

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. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår navnet på handicapsystemet i vedtægtens §9 ændret fra EGA til 

WHS. 

 

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.  
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

Nuværende Inge Larsen modtog genvalg 

Nuværende Søren Leander Nielsen modtog genvalg 

Nuværende Johny Fuchs modtog genvalg 

 

B. Bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode: 

Bruno Lundgård Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen 

Erik Westergaard modtog nyvalg. 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

A. revisor for en toårig periode 

Nuværende Stig Person blev genvalgt.  

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Erik Rømer modtog nyvalg.  

 

9. Eventuelt 

 

Under eventuelt blev der spurgt til, hvornår banen skal rates igen. FKC oplyste, at det forventes snart at 

kunne ske igen. 

 

Et medlem spurgte om medlemstallet, og om hvor mange medlemmer banen kan kapere. FKC oplyste, at 

klubben total har ca. 1350 medlemmer. Vi har tidligere arbejdet ud fra målet, at vi kunne betale fire 

fuldtidsgreenkeepere. Der er som tidligere nævnt nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på banens kapacitet og 

belægning.  

 

Generalforsamlingen udtrykte stor ros til klubben for håndtering af Corona. Der blev løbende informeret 

klart og tydeligt fra klubben og sekretariatet omkring Corona og deraf afledte restriktioner.  

 

Der var generel ros til greenkeeperne og banen, som har stået flot i sæsonen. 

 

I uge 38 er det international huskeuge. Der arrangeres i den forbindelse et lille kursus for personalet samt de 

bestyrelsesmedlemmer, der kan deltage, med kommunens demenskoordinator. 

 

FKC oplyste, at bestyrelsen har inkorporeret de tre koordinatorområder: patientgrupper, regionsgolf og 

shortgame under hhv. begynderudvalg, eliteudvalg og turneringsudvalg.  

 

FKC sluttede af med at takke Bruno Lundgård Hansen for det store arbejde i begynderudvalget samt som 

medlem af bestyrelsen. Bruno modtog en lille erkendtlighed for sit 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 


