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ONSDAG DEN 30. MARTS 2022 kl. 19.00 

i 

K L U B H U S E T 

 

Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde 

 

Generalforsamlingen omhandlende forenings året 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 2021 – bilag 1. 

 

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

 

5: Indkomne forslag. 

    Ingen forslag til behandling. 

 

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Specificeret budget forelægges. 

    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2022”  – bilag 2. 

 

 



 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

     A: 4 bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

            

          Nuværende Jeppe Dohn, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Ole Kahlen, der indstilles til genvalg. 

 

          Nuværende Frede Kruse-Christiansen modtager ikke genvalg. 

          Bruno Lundgård Hansen indstilles til nyvalg. 

 

          Nuværende Benny Flindt modtager ikke genvalg. 

          Kandidat til bestyrelsesplads - hvor vedkommende forventes at kunne løfte  

          opgaven som klubbens kasserer – søges til opstilling og valg. 

  

     B: 1 bestyrelsesmedlem for en etårig periode: 

           Thomas Belling ønsker uden for tur at udtræde af bestyrelsen af   

           private grunde, hvorfor bestyrelsen indstiller: 

 

           Lotte Hansen til nyvalg.    

 

8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 

    A: 1 revisor for en toårig periode: 

         Nuværende Søren Kramer, der indstilles til genvalg.     

          

    B: 1 revisorsuppleant for en etårig periode: 

         Vakant – kandidat søges til opstilling og valg. 

       

9: Eventuelt. 
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Bestyrelsen 
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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 forenings året 2021. 

 
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 forenings år. 

Som bekendt afviklede vi tilbage i september 2021 meget forsinket den seneste ordinære 

generalforsamling for 2020 på grund af forskellige Coronarestriktioner, men vi er nu tilbage i normal 

gænge som foreskrevet i vedtægterne. 

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 informationer vedr. forenings året 2021 findes: 

 

1: Under Klubben –Forretningsudvalg, Bestyrelse, Generalforsamling og Informationsmøde: 

19 siders Forretningsudvalgsreferater, 4 møder i 2021. 

23 siders Bestyrelsesreferater, 4 møder i 2021. 

21 siders indkaldelse og beretninger fra den ordinære generalforsamling 2021. 

5 siders referat fra den ordinære generalforsamling i september 2021. 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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


6: Foreningsåret 

 
 

Foreningsåret og sæsonen 2021 beskrives i beretningerne fra de respektive udvalg, hvorfor vi i min 

beretning indskrænker os til en kort omtale af enkelte udvalgte områder og vigtigere tiltag i sæsonen 

2021.  

 

Søndag, den 27. december 2020 sad flere af os foran fjernsynet og fulgte med, da 79-årige Leif 

Heiselberg som den første dansker blev vaccineret mod Covid-19. Efter knap ti måneder med Corona 

tænkte de fleste af os nok, at nu må det da snart lysne.  

 

Men først skulle vi igennem en hård vinter med massiv nedlukning af samfundet og skærpede 

restriktioner, mundbind og coronapas. I slutningen af 2021 blev årets ord kåret. For andet år i træk 

blev det et ord med relation til Corona. Årets ord 2021 blev coronapas, og netop coronapasset, som 

blev introduceret i starten af marts 2021, blev sammen med vaccinen nøglen til den gradvise 

genåbning af samfundet.  

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medlemmer, gæster og medarbejdere, som har efterlevet de 

skiftende retningslinjer. Tak for jeres vedholdenhed i kampen mod at inddæmme spredningen af 

Corona ikke alene her i klubben men også i samfundet generelt.  

 

Det er en velkendt talemåde, der siger ”at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Hvis man 

overhovedet kan trække noget positivt ud af pandemien, så er det coronaens indvirkning på 

golfsporten. 

 

I 2020 var antallet af golfspillere i Danmark som bekendt rekordhøjt. Men 2021 satte en ny rekord 

med i alt 164.130 aktive golfspillere i Danmark, hvilket var 9327 flere end i 2020.  

 

154 af landets golfklubber oplevede en vækst i 2021 og på landsplan er der kommet 84 flere 

medlemmer pr. klub siden før corona. I Greve har vi også været en del af denne vækst og vores 

medlemstal ved udgangen af året rundede 1300 – det største nogen sinde. Vi håber, de mange nye 

finder sig tilrette som ”golfere” hos os. 

 

Golfens Dag og nye golfere 

Golfens Dag løb af stablen søndag, den 25. april. Der blev taget alle nødvendige forholdsregler og de 

mange besøgende fik puttet, grinet og snakket, alt sammen med behørig afstand og masser af 

håndsprit.  

Vi er heldigvis privilegerede at have en flok af frivillige, der hvert år melder sig til at hjælpe på 

Golfens Dag. De frivillige udgør en god blanding af unge og 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 21 nye prøvemedlemmer.  

 

Klublivet  

DGU opererer med begreberne ”klubafhængige” og ”klubuafhængige” golfspillere.  

De klubafhængige er jer, der deltager i klubber-i-klubben, spiller med i klubturneringer eller måske 

er en del af vores hold i Danmarksturneringen eller Regionsgolf. 

De klubuafhængige er jer, som bare vil hygge jer og spille golf måske med en partner eller en fast 

vennekreds.  

Der er plads til alle i Greve Golfklub og vi bestræber os på at tilgodese alle.  



Vi har i 2021 haft seks hold med i DGUs danmarksturnering. Fire hold på herresiden, et på 

damesiden samt et seniorhold. Det er klubbens dygtigste spillere, der spiller på disse hold. 

Resultaterne af sæsonen var blandet. Dog vandt dameholdet deres pulje og spillede om oprykning på 

Møn den 12. september. Det lykkedes desværre ikke at rykke op. 

Udover danmarksturneringen, så deltager vi også i Regionsgolf, som er en landsdækkende turnering 

for klubgolfere. På landsplan deltager over 9.000 golfspillere på alle niveauer hvert år i regionsgolf.  

Den grundlæggende idé ved Regionsgolf er at tilbyde en landsdækkende turnering, hvor klubgolfere 

kan mødes med ligesindede for så vidt angår handicap og alder.   

I denne turnering vægter det sociale meget højt, såvel indbyrdes på holdet som i samværet med 

modstanderklubben på spilledagen. Et regionshold består af 2 damer og 4 herrer, som spiller 1 

damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. 

 

Udover disse faste og landsdækkende turneringer, har vores turneringsudvalg travlt med at arrangere 

klubturneringer i løbet af sæsonen.  

I 2021 var det ikke kun Corona, der spændte ben for vores åbningsturnering, som skulle afvikles 2. 

påskedag, den 5. april. Kong Vinter gav også lige sit sidste besyv med og i løbet af ganske få 

minutter blev banen dækket af sne og turneringen måtte afblæses. Version II af åbningsturneringen 

blev afviklet den 15. maj.  

Vi kunne i 2021 også spiller med i PINK CUP, hvor 96 spillere nød det skønne vejr og samlede i alt 

42.155 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse, og vi kunne deltage i en åben midsommerscramble, i 

greenkeepernes hævn, i en afslutningsturnering og i intet mindre end ni turneringer i løbet af uge 29, 

- vores efterhånden berømte LINKSUGE.  

Alt dette og meget mere, takket være vores turneringsudvalg og en masse frivillige hjælpere.  

 

Banen 

Vores vigtigste aktiv er uden tvivl banen, uden den har vi ingen medlemmer og ingen golfklub.  

En torsdag i marts stemplede de første frivillige ind lige efter solopgang for at give en hånd 
med til ”banens dag”, som er en tilbagevendende begivenhed, hvor medlemmerne mødes og 
hjælper greenkeeperne med små og store opgaver på og omkring banen. Hele dagen var små 
grupper spredt rundt på anlægget og der blev samlet nedkørte bolde op på driving range, 
malet blomsterkasser, plantet blomster på terrasserne og ikke mindst sået græs i turfhullerne. 
Køkkenet spurgte sandwich, som blev bragt ud til det arbejdende folk.  
Som alle andre aktiviteter måtte også denne dag planlægges lidt anderledes, så 
forsamlingsforbud og coronarestriktioner blev overholdt.  
Banens dag er en stor hjælp for greenkeeperstaben, idet det arbejde, der udføres denne dag i 
mange tilfælde ville blive nedprioriteret pga. travlhed op til sæsonstart.  
Takket være vores dygtige greenkeepere, fik banen også kun rosende år, da banen i løbet af 
året lagde græs til flere åbne turneringer blandt andet danmarksmesterskaberne for midage i 
august måned, hvor flere af vores egne spillere deltog og Simon Dohn fik en flot 3. plads.  
Og når nu vi er ved danmarksmesterskaber, så kunne Greve Golfklub i 2021 notere sig et 
danmarksmesterskab i short game.  
Ved landsfinalen i ShortGame i Korsør den 3. oktober var Greve Golfklub repræsenteret ved tre 
spillere, som alle havde kvalificeret til landsfinalen ved at vinde deres respektive klasser i klubbens 
årlige ShortGame challenge.  
Torben Graff viste sig at være bedst af alle i sin række og tog plaketten hjem og kan således kalde 
sig Danmarksmester i ShortGame for spillere med handicap mellem 10 og 25 i 2021.  
Ikke nok med det, så endte Greve også på en flot førsteplads på DGU’s short game order of merit 

2021 med 29889 point hele 8321 point mere end Køge, som blev nummer to. Denne bedrift udløste 

8000 kr. til klubbens juniorarbejde.  



Men det var ikke de eneste penge, ungdomsudvalget fik i 2021. I uge 20 havde vi en løbende tættest-

på-pinden konkurrence og indsamling til klubbens juniorarbejde i forbindelse med turneringen Made 

in Himmerland.  

Indsamlingen til juniorerne landede på 4850 kr. og Torben Sparsø fra TBS Holding fordoblede dette 

beløb, således at vores juniorer fik 9700 kr.  
 
Indendørs træningsanlæg 

Da vi stod her i september ved seneste generalforsamling, kunne vi fortælle, at klubben har givet 

tilsagn om at indgå i en samarbejdsaftale om opførelse af en enhed i stil med Teebox med indendørs 

simgolf. Anlægget var projekteret til at skulle ligge på østsiden af det nuværende overdækkede 

træningsskur ved det store kastanjetræ.  

Desværre tillod lokalplanen ikke umiddelbart denne placering, så i stedet blev ”kapellet” bag 

buggyparkeringen inddraget og indrettet med en indendørs golfsimulator. Dette nye tiltag er blevet 

taget godt imod og er allerede godt efterspurgt blandt medlemmerne.  

 

Gæster i Greve 

Dagligt gæster golfspillere fra andre klubber vores anlæg. Det skyldes ikke mindst SGS-samarbejdet, 

som vi i 2021 deltog i for 6. gang.  

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 2022. I 2021 påbegyndtes et nyt samarbejde med 

golfklubben Trelleborg i Sverige. Her kan spillere fra Greve spille gratis og flere benyttede sig i det 

forgange år af denne mulighed, derfor fortsætter vi samarbejdet i 2022.  

 

Nye golfspillere 

Vi har haft en flot medlemsfremgang de senere år. Ved udgangen af 2021 havde 148 

prøvemedlemmer været igennem vores begynderforløb, heraf havde 48 tegnet et fuldtidsmedlemskab 

og flere benyttede sig af andre medlemstyper. Greve har en indmeldelsesprocent på 62, hvilket er 

særdeles tilfredsstillende og højere end landsgennemsnittet. Det flotte resultat skyldes ikke mindst 

vores begynderudvalg, som råder over 75 hjælpetrænere og faddere, men også Axel og de ansatte i 

sekretariatet og køkkenet har andel i det flotte resultat, der vidner om at vores nye medlemmer føler 

sig godt modtaget og trives i klubben. 

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.  

 

Afslutning 

Bestyrelsen takker for et godt og konstruktivt samarbejde med alle udvalg og klubber-i-klubben. Tak 

til alle vores frivillige ledere og vores ansatte, som for andet år i træk måtte navigere i 

coronarestriktionerne.Tak fordi I har formået at styre os igennem det-  

 

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 i årets løb.  

 
2021 blev – ligesom 2020 – et anderledes år, men som nævnt indledningsvis, så har pandemien 
fået nogle danskere ud i naturen og ud på golfbanerne. Nu skal vi bare sørge for at både nye og 
gamle medlemmer til stadighed vil nyde at komme i vores klub.  



 

Da Statsministeren i sin tale den 11. marts 2020 annoncerede den første nedlukning af Danmark, 

havde de færreste nok troet, at vi i næsten to år skulle tale om smittetryk, superspreder og 

hosteetikette eller at vi ville have mundbind i alle lommer. Men vi ser på alle måder mod lysere tider, 

restriktionerne blev ophævet i starten af februar og dagene bliver længere. Golfsæsonen står for 

døren 

 

Tak til alle, der i 2021 har bidraget til at Greve Golfklub er i fortsat vækst. 

 

Inge Larsen, Næstformand / Frede Kruse-Christiansen, Formand 

 

 

 

Frivilligkoordinatorens beretning for 2021 
 

2021 var så mit fjerde år i Forretningsudvalg / bestyrelse Greve Golfklub.  

 

Ud over de vanlige møder i bestyrelse og forretningsudvalg, som der har været betydeligt færre af, 

grundet Covid-19, 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, arbejder vi fortsat 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 vi følger gerne op med en beskrivelse 

af hvad vi gør for at rette op på sagen.  

Overordnet set hvis man kigger på årets resultater, er der fortsat positiv fremgang i besvarelserne, set 

i forhold til forrige år, dog med opmærksomhedspunkter omkring bunkers, og træningsområde. 

Undersøgelserne viser at både medlemmer og gæster fortsat mener, at det er rart at komme på vores 

bane, der er en god stemning, og vi har det godt socialt. 

Sekretariatet arbejder for at få opbygget en rutine, så der gives tilbagemeldinger på de kommentarer 

der kræver besvarelse i Golfspilleren i Centrum. Det er ambitionen at man er på plads i 2022, så I 

oplever, at evt. kritik og gode ideer bliver hørt og bruges konstruktivt.  

Selvom 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 også 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 2021 afviklede vi derfor 

De frivilliges turnering. Der blev i alt inviteret 114 frivillige. Da vi i 2021 fortsat ikke havde nogen 

sponsor til turneringen, søgte vi en DIF-pulje , og vi fik bevilget DKK 15.000 til afvikling af 

turneringen, hvilket dækkede en pæn del af udgifterne. Den resterende del af udgifterne dækkede vi 

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

 

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 2021 
Regnskabet 

 

Driftsregnskabet er afsluttet med et overskud på kr. 91.152 svarende til 1,4 % af den samlede 

omsætning. 

Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes: 

- at kontingentindtægterne er blevet kr. 190.000 større end forventet. 

- at greenfee-indtægterne på grund af færre lukkedage og flere-greenfee spillere fra andre 

klubber, er blevet kr.191.000 større end forventet 

- at greenfee-indtægterne fra SGS-samarbejdet er blevet kr. 54.000 større end forventet  

Udvalgs budgetterne er ikke anvendt fuldt ud på grund af at forventede initiativer ikke har kunnet 

gennemføres på grund af corona-virussens begrænsninger.    

Betalingen til Greve Golfbane er på grund af de forøgede indtægter kr.281.000 større end forventet. 

Lønomkostninger og udgifter til bane pleje er som konsekvens af antallet af spillerunder steget 

væsentligt. 

Golfklubbens overskud er foreslået henlagt til forbedring af bane og faciliteter med baggrund i 

klimaforandringer, der medfører et øget behov for dræning af de mest vand belastede områder. 

Restancer 

Med udgangen af 2021 er der en samlet restance på ca.kr. 8.500.                                                  

Med udgangen af januar 2022 mangler 43 medlemmer at betale kontingent for 2022, heraf er de 22 

greenfee-medlemmer. Samlet set udgør restancen ca. kr.100.000                                                                                             

I konsekvens af restancerne er spilleretten midlertidigt inddraget for 38 medlemmer. 

 

Benny Flindt, kasserer 

 

 

 

 



PR og Informationsudvalgets beretning for 2021 
 

I sæsonen 2021 har meget af udvalgets 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. 

• ekstern kommunikation i form af artikler til de lokale medier. 

• intern kommunikation i form af referater fra diverse møder med tilhørende publicering på 

klubbens hjemmeside.  

 

Udvalgets hovedfokus ligger i foråret på arrangering af Golfens Dag, som i 2021 blev afholdt for 14. 

år i træk og atter var tilbage ved den normale placering i april, nemlig søndag, den 25. april.  

 

Golfens Dag er en vigtig dag for klubben og op til dagen pågår en rekrutteringsproces, dels gennem 

klubbens egne medlemmer, som vi forsøger at anspore til at sprede budskabet 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 indspilsområde og 

driving range. Ligesom repræsentanter fra de forskellige "klubber i klubben" fortæller om klubbens 

gode sociale liv. Der var taget alle nødvendige forholdsregler og vores gæster fik puttet, grinet og 

snakket, alt sammen med behørig afstand og masser af håndsprit. Dagen resulterede i 21 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. 

 

Den interne kommunikation omfatter blandt andet også referater fra forretningsudvalgsmøder, 

bestyrelsesmøder m.m. og publicering på klubbens hjemmeside, så information ligger tilgængeligt 

for klubbens medlemmer.  

 

 

Inge Larsen, formand for PR- og Informationsudvalget  

 

 

Bane- og Miljøudvalgets beretning for 2021. 

 
Baneudvalget var i 2021 fuldtalligt og uden ændringer. Udvalget består af Axel Kragh, Søren 

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

 

Baneservice har været i gang siden januar 2021 og fra 1. juni til ultimo oktober med indtil 10 

frivillige, der har udført baneservice på 27 dage i denne sæson. Der har ikke været indberettet 

hændelser. Baneservice fortsætter i 2022. 

Banevedligeholdelsen i hele sæsonen er udført på instruktion fra chefgreenkeeperen, der har fulgt 

plejeplanen og tilpasset efter forholdene, specielt efter vejret. Vedligeholdelsen af greens blev på 

grund af vejret muligt langt hen i efteråret og vinteren med tromling og afdugning om morgenen. 

Bunkers og greens er også blevet blæst for blade indtil løvfaldet var helt slut. 



Vintertee-steder blev fra 1. november etableret for at skåne gul tee-sted på alle 18 huller. Det har 

vist sig, at reparationer på især gul tee fra vinterens golfspil har en varighed på 6 måneder i 

højsæsonen, før de er i god stand igen. Hvid tee blev samtidig inddraget, mens rød 15.tee blev 

rykket frem. Banen blev i den anledning 100 meter kortere for gul og rød. Forsøget med vinter-

teesteder evalueres til foråret 2022. 

Der blev desuden udført større og mindre arbejder på flere områder: 

 

Nye drænrør fra greenbunkers på 2. og 3. hul til ny brønd og med afløb til grøft. De opgravede 

områder er blevet fræset af anlægsgartner og tilsået af greenkeeperne med relevant græsblanding.  

Alle øvrige bunkers på golfbanen har fået rodet godt op i sandet og i større dybde end de 

sædvanlige 4 cm med bunkerriven.  

Ændring af stiføringen fra 4. tee til fairway for at afhjælpe og undgå et stort område, der i 

regnvejr bliver vådt og sumpet.  

Opretning og forbedring af rød 8. og 16. tee, der blev reetableret med rullegræs for at undgå 

afspærring i længere tid. Tee-stederne var i dårlig stand, ujævne og ikke i vandret plan. 

Grødeskæring i tre søer for at undgå tilgroning. Især søen ved 14. green var i fare for at blive et 

mosehul, hvis ikke siv og tagrør blev skåret ned. Søerne fik blotlagt hele vandspejlet på én dag 

ved hjælp af eksternt firma. Greenkeeperne stod selv for bortkørsel af det grønne affald. 

Topbeskæring af træer ved terrassen for at undgå redebyggende kragefugle til foråret 2022 og 

topbeskæring ved søen på 9. green for mere lys og luft til græsset.  

Driving Range har fået nye targets at slå efter. Det er green-flagstænger i to rækker og med flag i 

oversize størrelse i de kendt farver for afstandsmarkering (hvid, gul, rød og blå). 

Dropzone til hul 17 med skiltning og græsset klippet i kort højde i selve dropzonen. Der er ca. 82 

m fra dropzonen og til green. 

Det helt store arbejde med anlæg af ny puttinggreen på 600 kvm begyndte også i 2021 og 

fortsætter langt ind i 2022. Området blev inden udgangen af december planeret og formet i det 

ønskede design, ligesom dræn og vandingssystem blev gravet ned og tilsluttet. Projektet er gået i 

vinterdvale og genoptages i foråret 2022 med drængrus, vækstlag og græs.  

 

 

Ole Kahlen, formand for Bane- og Miljøudvalget 

 

 

 

 

Turneringsudvalgets beretning for 2021. 
 

Igen i 2021 måtte vi konstatere, at vejrguder og Corona af og til er ret besværlige dansepartnere, der 

ikke altid (læs: for sjældent) danser lige efter vores pibe. Således måtte vi atter ty til at afvikle de 

første turneringer i året med løbende start for at undgå for store forsamlinger. Dette afholdt dog ikke 

128 af vores medlemmer fra at melde sig til vores åbningsturnering den 5. april. Det synes 

vejrguderne tilsyneladende var for mange, så de besluttede ved middagstid at spænde godt og 

grundigt ben for os med et kraftigt snevejr, der på en halv times tid pakkede hele banen ind i sne og 

umuliggjorde yderligere spil. 30 spillere nåede at spille alle 18 huller og andre 30 spillere nåede 

aldrig at komme i gang. Heldigvis tog de fleste deltagere hele situationen med godt humør, og den 

15. maj gennemførte vi så åbningsturnering-version-2 med 133 deltagere – denne gang uden utidig 

indblanding fra vejrguderne. 

Efter et par aflyste turneringer og en velbesøgt Pink Cup – i år planlagt og styret af dameklubben, 

med ”teknisk assistance” fra turneringsudvalget – kunne vi den 25. juni gennemføre vores 



Midsommer Scramble med gunstart. Den første gunstart siden oktober 2019, så der var ikke et øje 

tørt. 

Vi havde lidt bøvl med vejrguderne i foråret og forsommeren, men heldigvis sluttede de fred med os 

i uge 29, hvor vi gemmeførte Greve Linksuge med 774 deltagere i lækkert sommervejr. Så tak for 

det   

Vi er glade for at kunne konstatere, at der er stor tilslutning til vores turneringer uanset, om der er 

tale om de mere ”alvorlige turneringer” så som klubmesterskab, åbnings- og afslutningsturnering 

eller de ”meget lidt alvorlige turneringer” så som de nærmest ikoniske turneringer ”Burger og Bajer” 

og ”Greenkeepernes hævn”.  Det kneb dog lidt med at samle deltagere (22!) til årets DGU Short 

Game Challenge den 15. august. Til gengæld kan vi som klub blære os med, at vi sluttede som en 

klar nummer 1 på 2021-Short-Game-ranglisten, hvilket ovenikøbet udløste 8.000kr. fra DGU til 

vores juniorarbejde. 

Vi udvidede i 2021 betalingsmulighederne til vores turneringer til også at omfatte MobilePay og 

Visa/Mastercard. Dette er blevet vel modtaget og specielt MobilePay er populært med 50% af de 

2.500 betalinger (og over 600.000kr.), der er gået gennem systemet. 

Det kræver en del frivillige at gennemføre en turneringssæson. Ganske ligesom det kræver 

”professionel” hjælp fra greenkeepere, træner, køkken og sekretariat. Stor tak til hele banden for en 

fremragende indsats igen, igen. 

Her i skrivende stund er tæppet trukket væk under stort set alle Corona-restriktioner, så vi ser frem til 

en 2022-sæson, hvor i det mindste den ene af vores besværlige dansepartnere har trukket sig     

Turneringsudvalget siger farvel til Paul Erik Rasmussen, som efter 10 års tro tjeneste går på fortjent 

”pension”.  Vi har til gengæld sagt goddag til Ole Jensen, som primært vil stå for vores Short Game 

aktiviteter. 

Tina Flagstad, Karin Hemmingsen, Arne Hansen, Roland Pedersen, Ole Jensen og undertegnede 

glæder sig til at se jer i den nye sæson 2022.  

 

Jeppe Dohn, formand for Turneringsudvalget. 

 

 

 

Ungdomsudvalgets beretning for 2021 

 
Ungdomsudvalget fortsatte i 2021 uden ændringer. Udvalget består af Frederik Kramer, Brian 

Kempf, Brian Andreasen og Thomas Belling. 

Grevlinge og juniorer har kunnet deltage i de ugentlige træninger. For grevlingenes vedkommende 

har der været fokus på indlæring via leg og især SNAG udstyret har været taget i brug. 

Træningen for juniorerne blev efter sommerferien ændret en smule. I stedet for at en stor gruppe som 

alle blev trænet i det samme og på samme tid, så blev der mulighed for at etablere stationstræning i 

2-3 mindre grupper. Axel havde fokus på teknisk træning med den ene gruppe, imens at 

hjælpetrænere sørgede for repetitionstræning eller småkonkurrencer for de resterende juniorer. I 

løbet af træningstimen roterede grupperne, således at alle kom rundt til alle stationer. Et 

træningskoncept som har gavnet fokus og alsidighed i træningen. 3 hjælpetrænere har været på 

DGU’s Junior- og begyndertræneruddannelse, hvilket har gjort det muligt at støtte Axel i træningen. 

14 juniorer har deltaget i DGU’s turnering D-Tour. Vores spillere klarer sig godt og ofte har det 

resulteret i topplaceringer. 2 af spillerne klarede sig så godt, at de blev udtaget til DGU’s Maxi Cup 

Øst. Et finalestævne, afholdt på Greve Golfklubs bane, hvor de bedste spillere fra de 2 kredse i øst 

konkurerede imod hinanden (alá Ryder Cup). Vores spillere vandt alle deres matcher, men desværre 

var det lige akkurat ikke nok til at slå den anden kreds. 



Udover træning og DGU turneringer, så har der igen i 2021 været masser af aktiviteter i kalenderen. 

Vi havde bl.a. besøg af DGU’s Golfzilla, en 6 meter høj dinosaur, hvor man kunne skyde bolde i 

dens mund. Vi inviterede også 5 naboklubbers yngste og nyeste juniorer til jungletræf og super-6 

turnering og sluttede af med medaljeoverrækkelse, saftevand og kage. 

Naturligvis havde vi igen i år Ungdommens klubmesterskaber, for de juniorer som ikke deltog i de 

rigtige klubmesterskaber, samt den traditionsrige sæsonafslutning med natgolf (og i år var der ingen 

restriktioner, så dem som havde lyst kunne deltage i den fælles overnatning). 

I løbet af 2021 blev Ungdommen beriget i 2 omgange. I første omgang var det ifm. Road to 

Himmerland. En indsamling hvor klubbens medlemmer donerede til Ungdommen. Det indsamlede 

beløb blev matchet med et tilsvarende beløb doneret af Torben Sparsø/TBS Holding.  

Ved afslutningen af sæsonen viste det sig at Greve Golfklub tog 1. pladsen i DGU’s Short Game 

Order of Merit. Udover æren, så fulgte der en pæn pengepræmie til fremme af juniorarbejdet med. 

Ungdommen er yderst taknemmelige for de generøse donationer. 

En stor tak til udvalgets medlemmer og til de hjælpende forældre m.fl. 

 

Thomas Belling, formand for Ungdomsudvalget 

 

 

 

Eliteudvalget beretning for 2021 
 

 

2021 har været en middel sæson i forhold til Danmarksturneringen, hvor Corona ikke fik lov til i år at 

påvirke afvikling af denne sæson. 

 

Vi stillede op med i alt 6 hold fordelt på 4 herrehold i 2 division, 4 division, 5. division og Kval Øst. 

et damehold og et seniorholdet spillede i kvalifikationsrækken. 

 

Damerne vandt deres pulje og spillede opryknings spil på Møn i en tæt kamp, hvor det desværre ikke 

lykkedes at vinde. Derfor må de igen i 2022 spille i Kval øst, men 2022 må være året, de tager et skridt 

op. 

 

2 div. Herre holdet spillede i en tæt pulje, hvor alle slog alle. Med en sejr i næstsidste kamp sikrede de 

sig ikke at kunne rykke ned, men også en chance for oprykning, hvis Køge satte point til søndag. 

Greve gjorde arbejdet færdig på hjemmebane ved at sejre over Storstrømmen, men Køge vandt i en 

super tæt kamp over Harekær, så målet lykkedes, at blive i 2 div. Flot spillet alle mand. 

 

3 & 4 div. Herre holdet havde en svær sæson som resulterede i, at begge hold rykker en division ned. 

De kommer stærkt tilbage i 2022 

 

Herrer Kval & Senior holdene fik begge to en 3 plads og holder deres plads i kvalen Øst 

 

Så alt i alt blev det en middel sæson 2021 i Danmarksturneringen for Greve Golf med ingen 

oprykninger, men 2 nedrykninger… men vi kommer stærkt igen næste sæson. 

  

Mange tak til alle som har være ude og følge holdene og heppet på os.  

 

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. 

 

2022: 
Holdene til 2022 -sæsonen ser herefter således ud: 
Dameholdet: Kvalifikationsrækken. 
Herrerhold  
1. holdet: 2. division 
2. holdet: 4 division 
3. holdet: 5 division 
4. holdet: Kval Øst 
Seniorholdet: kvalifikationsrækken. 
 
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. 

➢ Gitte Rolsted Christensen: Koordinator Regionsgolf 

➢ Axel Krag: Pro 

 

Thomas Pedersen, formand for Eliteudvalget 

 
 

 

Begynderudvalgets beretning for 2021 
  

Begynderudvalget bestod i 2021 af Erik Ludvigsen, Gert Frederik, Helle Dioni, Karin Siim Viftrup, 

Mads Satsman-Nørhede og Erik Westergaard.  

  

Udvalgets primære mål er at sikre, at ny-golfere og prøvemedlemmer kommer bedst muligt i gang 

med golfen, men med det klare mål, at de i videst muligt omfang bliver medlemmer af og indsluset i 

Greve Golfklub.  

  

I løbet af året har vi haft 149 prøvemedlemmer igennem systemet, hvoraf de 126 er kommet til i 

løbet af 2021, medens de resterende er overførte medlemmer fra 2020. Lidt nøgletal:  

- 70 har gennemført i 2021, hvoraf de 59 er startet i 2021 o Indmeldt fuldtid: 45 (8 fra 2020) o 

Indmeldt hverdag: 6 (3 fra 2020) o Indmeldt ung-senior: 11  o Indmeldt greenfee: 8  

- 39 prøvemedlemmer udmeldt i 2021, hvoraf de 33 er fra 2021  

- 40 prøvemedlemmer er overført til 2022, 10 er passive, 16 er betalende og 14 er ikke udløbet   

  

Alt i alt er fantastisk sæson, hvor det på trods af stor travlhed er lykkedes at opnå en 

indmeldelsesprocent på 64.  



  

Ovenstående skyldes naturligvis ikke alene Begynderudvalgets indsats. Det er i høj grad en stor 

indsats af mange forskellige ansatte og frivillige i klubben, lige fra Axel og sekretariatet til en 

kæmpe assistance fra de mange frivillige hjælpetrænere og faddere, som uge efter uge er stillet op for 

at hjælpe Axel med begyndertræningen eller at gå fadder i de mange kaninturneringer, der afholdes.  

  

Det er de mange medlemmer samt den generelle gode stemning i klubben, der i sidste ende betyder, 

at prøvemedlemmerne melder sig ind i klubben.  

  

  

Begynderudvalgets arbejde er primært opdelt i 3 hovedområder:  

1. Assistance til begyndertræningen  

2. Regel- og Etiketteundervisning  

3. Afvikling af Kaninturneringer  

  
Assistance til begyndertræning   

  

Det er Karin, som sammen med sekretariatet sikrer, at der til begyndertræningen er tilstrækkelige 

med hjælpetrænere indkaldt, til at Axel kan afvikle træningen.  

  

Generelt er der ikke problemer med at finde hjælpetrænere, da der er mange (p.t. 19), som ønsker at 

bidrage med hjælp til begyndertræningen. Axel har da også stor ros til hjælpetrænerne for den hjælp, 

de gav ham til at opretholde gode træningssessioner.  

  
Regel- og Etiketteundervisning  

  

Det er primært Mads og Erik L., der har stået for denne undervisning.  

  

Vi har udarbejdet et grundlag for undervisningen, der som udgangspunkt er baseret på DGU’s 

materiale, men vi har skåret indviklede eller sjældent brugte regler fra for at gøre undervisningen 

”spiselig” for prøvemedlemmerne. Desuden har vi lagt en del vægt på golfetikette; et emne som har 

fået mere og mere fokus i klubben, efterhånden som den er vokset.  

  

Der er undervist 81 prøvemedlemmer på hold, der har svinget en del i størrelsen. Erfaringen er, at 

undervisningen er mest optimal, når deltagerantallet ligger mellem 12 og 15. Med dette antal er 

spørgelysten mest optimal.  

  

Som et led i undervisningen indgår en praktisk gennemgang ude på banen. Her vil vi fremover 

prioritere den praktiske gennemgang frem for den teoretiske (i klublokalet), da det klart giver den 

største forståelse for stoffet. Samtidigt har vi erfaret, at manglende viden i indholdet og udfyldelsen 

af scorekortet er et af de områder, som optager begynderen mest. Netop derfor bliver der fremover  

også lagt mere vægt på dette emne.  

 
Afvikling af Kaninturneringe 

Det er primært Gert, som har planlagt og afviklet den ugentlige turnering De Vilde Kaniner, som 

normalt afvikles mandag eftermiddag. Undtagelsen er dog marts og oktober, hvor den er blevet 

afholdt om søndagen.  



  

Helt generelt har det i år været et rigtigt godt år, hvor der alle mandage, undtagen sidste mandag i 

måneden, er løbende start. Sidste mandag i måneden er der gunstart med efterfølgende samlet 

spisning. Det har bare fungeret super og tilbagemeldingerne fra kaninerne er bare helt igennem 

positive.  

  

Turneringerne er afviklet med stor hjælp fra et stort antal af frivillige faddere og der har slet ikke 

været problemer med at få tilstrækkelige faddere med i de enkelte turneringer. P.t. har vi 43 faddere, 

som er klar til at rykke ud.  

  

Prøvemedlemmer, der skønnes parat til det, har deltaget i De Vilde Kaniner turneringerne. Her er 

deres deltagelse regnet for baneprøve og hvis de består, har sekretariatet straks derefter tilsendt dem 

et tilbud om medlemskab.  

  

Helle står for afviklingen af en større forårs- og efterårsturnering, som igen i år har været til stor 

glæde for deltagerne. Forårets turnering blev afholdt den 15. maj og her var 9 prøvemedlemmer, 18 

kaniner og 15 faddere til start. Til efterårets turnering, der blev afholdt den 20. september, var der 

lidt færre deltagere, nemlig 2 prøvemedlemmer, 11 kaniner og 9 faddere.  

  

I år havde vi fået plads til en kaninturnering som en del af Links ugen, men her var deltagerantallet 

meget moderat. Hvis vi får plads i næste års Links uge, vil vi genoverveje turneringskonceptet på 

førstkommende møde i 2022.  

  

  

Erik Westergaard, formand for Begynderudvalget  

 

  



 

Bilag 2 

 

Golf i Greve Golfklub i 2022 
 

Intet indskud  
 

 

A)  

Medlemskab 
 

DGU 
Kort 

 

Frie 
trænings 

bolde 
 

Årlig 
betaling 

 

Halv- 
årlig 

betaling 
 

Måned 
via BS 

 

1) Fuldtid 
 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

 

Alm. 
kort 

Ja  6.650 3.325 580 

2) Hverdag 
 
 
 

Spil før kl. 14 på hverdage  
og efter kl. 14 i weekend / 

helligdage 
(kl. 13 i december og januar)  

Kr. 100,- i rabat på øvrige tider. 
 

Fleks Ja 5.200 2.600 460 

3) Greenfee Betaler greenfee hver gang. 
Træningsbolde tilkøbes 

 

Fleks Nej 895 - - 

4) 18 – 26 år  
Ungseniorer/ 
Studerende * 

Frit spil på alle tider.  
* Dispensation til ældre 

fuldtidsstuderende 
 

Alm. 
kort 

Ja 2.900 1.450 270 

5) Junior 
prøvemedlem 
 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

Nej  Ja Gratis i 3 måneder herefter 
indmeldelse i kategori 6, 7, 8.  

6) Grevlinge 
4 – 6 år  
 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

Nej  Ja 500 
 

- 
 

- 
 

7) Junior 
7 – 18 år 
U/banetilladelse 

 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

Uden banetilladelse  

Nej Ja 700 
 
 

- 
 

- 

8) Junior 
7 - 18 år 
M/banetilladelse 

 

Frit spil på alle tider 
  

Gratis deltagelse i juniortræning 
Med banetilladelse 

 

Alm. 
kort 

Ja 1.200 600 
 
 

- 
 

 



9)  
Long distance 
 

Frit spil på alle tider.  
Kræver hjemmeklub med 

fuldtidsmedlemskab i anden 
golfklub under DGU samt bopæl 
min. 60 km. fra Greve Golfklub. 

Træningsbolde tilkøbes 
(Dispensation til afstand kan søges 

hos bestyrelsen).  

Nej  Nej  3.900 1.950  

10)  
Prøve-
medlemskab 

Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 
gruppetræning, brug af 

træningsanlæg og par 3 bane 
samt frie træningsbolde. 

 

Nej Ja Gratis i 3 måneder 
 

Herefter kr. 300 pr. måned  
 

Kr. 200,- for medlemmer af 
ÆldreSagen og medlemmer af 

Hjerteforeningen. 
 

11) Klubgolfer 
 

Spil på par 3 bane og brug af hele 
træningsanlægget på alle tider.  

Træningsbolde tilkøbes. 
 

Nej Nej - - 100 

12) Passiv 
 

 Nej Nej 100   

 
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 2021 deltog 7 golfklubber i SGS samarbejdet: Falster, Greve, Harekær, Ishøj, Køge, Sydsjælland 
og Vallø. Se hjemmesiden for yderligere beskrivelser.  
Aftalen for 2022 forventes fornyet i november 2021.  



 

C.3) Greenfee aftaler med andre golfklubber  
      Aftaler er indgået med en række golfklubber. Se hjemmesiden www.grevegolfklub.dk  
 

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 september 2021 og klubbestyrelsens  
      indstilling til generalforsamlingen i marts 2022. 
 

F) Skift af medlemskategorier 
       Efter skriftlig anmodning kan der mod merbetaling, når som helst: 
       - skiftes til Fuldtidsmedlem fra kategorierne 2, 3, 4 og 9  
       - skiftes til Hverdagsmedlem fra kategorierne 3, 4 og 9 
       - skiftes fra Nybegynder 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.  
 

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 og 11) følger kalenderåret og     
       kontingentet opkræves forud enten helårligt 1. jan. / halvårligt 1. jan. og 1. juli.  
       Kategorierne 1, 2, 4 og 11 kan betales månedsvis, men kun via Betalingsservice (BS).  
 
       Betalingsservice anbefales for alle medlemskaber.  

 
 

September 2021 
  Greve Golfklub   

 

 


