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GENERALFORSAMLING 2022 
Dato:  30. marts 2022 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Fra bestyrelsen: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Erik Westergaard (EW) 

Thomas Belling (TB) 

Thomas Pedersen (TP) 

Søren Leander Nielsen (SLN)  

 

Torben Lindholm (TL) deltog som dirigent 

Der var afbud fra Johny Fuchs.  

 

Ansatte: 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

Peter Thomsen (PT) 

Axel Krag (AK) 

Pernille Satsman-Nørhede (PSN) 

Susanne Holm 

 

 

1. Generalforsamlingens åbning 

 

Greve Golfklubs formand Frede Kruse-Christiansen bød velkommen, idet han fastslog, at der var mødt 54 

stemmeberettigede medlemmer op, 1 passivt medlem og pga. det kraftige snevejr på dagen sad fire 

yderligere medlemmer fast i snekaos, men var på vej.  

 

Formanden bød desuden velkommen til direktør Peter Thomsen og Stine Kiel Larsson, som repræsenterer 

ejergruppen. 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 generalforsamlingen iht. vedtægtens §4 stk. 2 skal afholdes inden udgangen af marts samt adviseres med 

14 dages varsel. Da indkaldelsen var udsendt den 15. marts til afholdelse den 30. marts, var 

generalforsamlingen lovlig indvarslet og kunne således konstateres beslutningsdygtig. Referent blev Inge 

Larsen.  
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3. Beretning om klubbens virksomhed i 2021 

 

Årsberetning for Greve Golfklub tillige med udførlige beretninger fra seks af de syv udvalg 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:  

Udover at udvalget har fået et nyt medlem Søren Hansen, informerede EW om, at udvalget havde forsøgt at 

tilmelde et hold af nygolfere til en nystartet landsdækkende løbende turnering arrangeret af Randers 

Golfklub. Desværre havde der ikke vist sig tilstrækkelig interesse til at etablere hold fra andre sjællandske 

klubber. Nyt forsøg gøres næste sæson.  

 

Thomas Pedersen / Eliteudvalg:    

TP informerede om, at klubben har i alt seks hold i Danmarksturneringen/kvalifikationsrækken. Heraf ét 

damehold og et seniorhold. Sæsonen starter mandag den 4. april med træning for de tilknyttede spillere.  

 

Thomas Belling / ungdomsudvalg:     

TB orienterede om, at Lotte Hansen var indtrådt i udvalget, som nu tæller fem medlemmer. LH overtager 

formandsrollen og overtager TB’s plads i bestyrelsen. Udvalget har holdt et konstruktivt forældremøde i uge 

12.  

 

Jeppe Dohn / Turneringsudvalg:   

JD havde ikke yderligere tilføjelser til den udsendte beretning.  

 

Ole Kahlen / Bane- og miljøudvalg:    

OK redegjorde for udvalgets arbejde. Vinterteesteder er evalueret af greenkeeperne og baneudvalget. 

Teestederne har været meget anvendt og er blevet mudret flere steder. Erfaringen er, at udslagsstedet skal 

flyttes hyppigt hver uge i sæsonen. Det forventes, at vinterteesteder genindføres i næste vintersæson. 

Dræn af de to højre greenbunkers på hul 3 er repareret og forventes nu at kunne tømme sig selv ved næste 

regnvejr. Dræn fra søen ved hul 9 har også fået nyt afløb til en brønd ved grusvejen, hvorfor der ved 

fremtidigt regnvejr ikke skal løbe vand hen over grusvejen. 

Greenkeeperne arbejder i marts med flytning af boldmaskinen og etablering af boldgrav til opfyldning af 

boldmaskinen, arbejdet volder lidt større udfordringer end forudset.  

Ny puttinggreen kører efter planen. Vækstlag forventes udlagt 1. maj. Der bliver etableret forgreen, adgang 

fra 1. tee og ændret hegning ved hul 18, så afgang fra banen bliver ad nyanlagte stier til klubhus og 

parkeringsplads. 

Baneservice fortsætter fra sæsonstart og de frivillige fra sidste år bliver kontaktet med tilbud om at løse 

opgaven en del af sæsonen. 

Det er 37 tilmeldt til Banens Dag 31. marts.  

 

Inge Larsen / PR- og infoudvalg: 

IL opfordrede forsamlingen til at støtte op om den landsdækkende rekrutteringsdag Golfens Dag, som 

afholdes søndag, den 24. april fra 14-16.     

 

Søren Leander Nielsen / frivilligkoordinator: 

SLN havde ikke yderligere tilføjelser til den udsendte beretning.  

 

Stine Kiel Larsson / Greve Golf ApS 

SKL redegjorde for status på forbedring af tilkørselsvejen. Der har været arbejdet på en belægning af vejen 

siden august 2021. Den nuværende lokalplan tillader ikke en asfaltering. En ny lokalplan med en eventuel 

ændring vil udsætte arbejdet mindst et år. Alternativet vil være en hård granitsandwichbelægning.  
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Ansøgningen forventes at blive behandlet på et udvalgsmøde i kommunen i løbet af april måned. Arbejdet 

kan tidligst udføres i maj måned, når vejret er varmt nok, og vil medføre en lukning af banen i 1-2 dage.  

 

Frede Kruse-Christiansen overtog herefter ordet og indledte med lidt tal om Greve Golfklub. Klubben tæller 

i alt 1285 medlemmer. Medlemmerne har i 2021 spillet 58.300 runder og der har været spillet 6800 

greenfeerunder på banen. Klubben har et aktivt korps af 117 frivillige, som bidrager til stort og småt i den 

årlige drift af golfklubben.  

 

I det daglige opereres der med tre parter under det, der i det daglige benævnes ”Greve Golf”, nemlig 

jordejer, anpartsselskab og golfklub. Klubben drifter de 18 golfhuller, de snart to puttinggreens samt par-3 

banen, mens alt andet hører under ApS’et. Kontingentpengene deles mellem de to parter efter en aftalt 

fordelingsnøgle. FKC rettede en tak til direktør Peter Thomsen for det forbilledlige samarbejde.  

 

FKC takkede også de respektive udvalgsformænd for fyldige og informative årsberetninger. Ligeledes var 

der tak til ansatte, frivillige samt medlemmer.  

 

Da der ikke var spørgsmål og kommentarer til beretningen, spurgte dirigenten, om klubbens beretning kunne 

godkendes, hvortil forsamlingen svarede med applaus. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer Benny Flindt gennemgik regnskabet.  

 

Af større afvigelse fra budgettet nævnte BF, at corona atter i 2021 havde sat sine spor i regnskabet, idet 

kontingentindtægter og greenfeeindtægter var større end budgetteret, samtidig med at de enkelte udvalgs 

udgifter var mindre end budgetteret. Dette skyldes, at det også i 2021 var vanskeligt at mødes, således at der 

er sparet på afholdelse af møder og andre arrangementer.  

 

Der har været anvendt 100.000 kr. over budget på personalesiden. Det skyldes bl.a., at flere spillede runder 

betyder mere slid på banen og dermed større udgifter til personale.  

 

Regnskabet viste et overskud på kr. 91.000 kr. Bestyrelsen har besluttet, at overskuddet henlægges til 

investeringer for at imødegå klimaforandringer.  

 

En deltager i generalforsamlingen spurgte til planen om at investere i klimasikring og mente, at pengene var 

bedre anvendt på f.eks. en par-3 bane. FKC oplyste, at dræning var nødvendigt flere stedet på banen. IL 

supplerede med, at DGU ved det netop afviklede Repræsentantskabsmøde opfordrede alle klubber til at sikre 

sig mod kommende klimaforandringer.  

 

En deltager i generalforsamlingen spurgte til, hvorfor udgiften for baneleje havde været væsentlig højere end 

budgetteret. Kassereren forklarede, at dette tal fordeles efter et forholdsmæssigt fordelingstal.  

 

Herefter blev regnskabet samt anvendelse af overskuddet enstemmigt vedtaget.  

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag at behandle.  
 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent    

 

Benny Flindt gennemgik budget og kontingenter.  
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Der er budgetteret med en øget udgift på personaleudgifter. Dette skyldes til dels, at vi i 2021 fik meget 

store tilskud til elevlønninger. Disse tilskud bortfalder i 2022. Desuden skal der generelt budgetteres med 

udgifter til en yderligere greenkeeper. 

 

Under gennemgang af kontingenter var der spørgsmål fra salen om hvad et gratis prøvemedlemskab 

indbefattede. GGK tilbyder gratis prøvemedlemskab i tre måneder, her kan nygolferen deltage i træning 

samt anvende træningsanlægget og par-3 banen. EW kunne supplere med, at 64 ud af 149 prøvemedlemmer 

meldte sig ind i 2021.  

 

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til det fremlagte budget. Budgettet blev taget til efterretning 

og kontingenter blev vedtaget.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

A. Bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

Nuværende Jeppe Dohn modtog genvalg 

Nuværende Ole Kahlen modtog genvalg 

 

Nuværende Frede Kruse-Christiansen ønskede ikke genvalg 

Nyvalg til Bruno Lundgård-Hansen 

 

Nuværende Benny Flindt ønskede ikke genvalg 

Sten Lawaetz modtog nyvalg 

 

Begge nyvalgte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort.  

 

B. Bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode: 

Thomas Belling ønsker at udtræde af bestyrelsen 

Lotte Hansen modtog nyvalg. 

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

A. revisor for en toårig periode 

Nuværende Søren Kramer blev genvalgt.  

 

B. revisorsuppleant for en etårig periode 

Poul Damgaard modtog nyvalg.  

 

Efter punkt 8 overgav dirigenten ordet til næstformand Inge Larsen, som talte til den afgående formand og 

den afgående kasserer: 

 
”I dag går to af bestyrelsens helt markante personligheder på pension fra bestyrelsesarbejdet.  

 

Det er jer, Benny Flindt og Frede Kruse-Christiansen.  

 

I har gennem mange år haft et tæt og forbilledligt samarbejde til glæde for Greve Golfklub.  

 

Ved vores bestyrelsesmøde den 9. marts i år indledte vi mødet med at skåle i et glas Cava.  

Det var nemlig præcis 10-års dagen for en ganske særlig telefonsamtale, som fandt sted den 9. 

marts 2012.  

På det tidspunkt var banen lukket og klubben havde netop tabt 1,1 millioner i forbindelse med 

Smørum Holdings konkursbegæring af Greve Golfklub. Golfsporten var generelt i krise, så det 

så sort ud.  
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Men det var lykkedes Frede Kruse-Christiansens at finde nogle mulige købere, og Frede sad 

bogstavelig talt med kuglepennen i hånden for at underskrive en aftale, da Leif Nyholm 

ringede.  Det var den 9. marts 2012 og det var den telefonsamtale, vi skålede på for et par 

uger siden. Resten af historien kender I nok, Greve Golf ApS blev dannet og siden er det kun 

gået én vej for Greve Golfklub.  

 

Så hvis man skal sætte et ansigt på Greve Golfklub, så må det være dit, Frede. Du har været og 

er fortsat en markant personlighed i klubben. 

 

Du blev valgt til den foregående klubs bestyrelse den 14. januar 2010 og ved konstitueringen 

samme dag blev du formand.  

Dengang var både medlemstallene og faciliteterne noget mere beskedne. Kontoret var der, 

hvor vi i dag har shoppen og bestyrelsesmøderne blev holdt i det lille lokale ved baren. Når vi 

havde større turneringer om sommeren, blev der rejst et stort telt mellem 18. green og den 

gamle faldefærdige lade for at huse deltagerne til spisning.  

I de 12 år du har bestredet posten som formand, har klubben ikke alene været igennem en 

konkurs, men den er også vokset til en sund og veldrevet klub med gode faciliteter og et 

blomstrende klubliv.  

Med din sædvanlige beskedenhed, vil du sige, at den udvikling er alle de frivillige leders 

fortjeneste, men vi der er her i dag ved godt, at det for en stor del er din fortjeneste.  

 

Du har aldrig været nærig med din tid (bare man ikke ringer for tidligt på morgenen) 

 

Dit CV vidner om et liv i forenings-Danmark og hvis man bare slår ned på et par af poster, så 

blev det til  

 

10 år som formand for Fyns Badmintonforbund  

11 år som formand for Danmarks Badmintonforbund 

Men i Greve fik vi 12 år af din tid! 

 

I de 12 år har du været foregangsmand for, at vi blandt andet har fået et stort nyt klubhus, 

overdækning af en del af drivingrange, et starterhus, mobil golfskole, et SIM-golfanlæg og nu 

kan vi ane en stor ny puttinggreen, som er på vej.  

Vores buggypark er vokset fra én til ni buggies, fordi du utrætteligt har været med til at søge 

puljemidler til buggies, for det har været én af dine mærkesager, at vores medlemmer også 

skal kunne spille golf, når de ikke længere er helt så godt gående.  

I det hele taget, så er du et omsorgsfuldt menneske med et stort hjerte. Det mærker især nogle 

af klubbens ældre medlemmer. Når de ikke længere har energien til at spille golf, så sørger du 

for at de stadig bliver inviteret til arrangementer i seniorklubben og inkluderet, så de beholder 

et netværk i klubben. På den måde har du både været klubbens og medlemmernes mand, du 

har sat dig spor i klubbens historie, Frede.  

 

Tak for den kæmpestore og uvurderlige indsats, som du har ydet for klubben, der er ikke 

mange klubber, der er gået fra 140 til 1300 medlemmer i én formandsperiode.  

 

Men alle disse fremskridt kunne ikke lade sig gøre, hvis der ikke var styr på økonomien og din 

trofaste makker i arbejdet har været Benny.  

 

Kære Benny, 

 

Efter at have siddet i økonomiudvalget siden 2012, blev du valgt ind i bestyrelsen ved 

generalforsamlingen den 3. marts 2016 og siden den dag har punkt 3 på vores årlige 

generalforsamling antaget helt nye, spændende og underholdende dimensioner.  
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Hvert år venter vi spændt på din regnskabsfremlæggelse. Ja nuvel, økonomien er da også 

interessant, men de fleste af os sidder nok og afventer din power point præsentation med 

spænding. For hvad mon du finder på i år? Hen over lærredet forsvinder papirflyvere og 

sammenkrøllede papirkugler for at åbenbare næste side i klubbens regnskab.  

 

Nu er det ikke pænt at nævne en mands alder, men det er en fornøjelse at opleve med hvilken 

imponerede nutidighed, du har arbejdet og præsenteret det – vil nogen måske mene – lidt tørre 

emne.  

 

Du har sat dit præg på det daglige arbejde i klubben. Du har værnet over pengene med myndig 

og ansvarlig hånd og i din tid som kasserer er medlemstallet og dermed klubbens økonomi 

steget væsentligt.  

 

Hver tirsdag har du jongleret med Excelark og gjort rede for klubbens økonomiske situationen 

ved de ugentlige sekretariatsmøder med Frede og Stine. Og qua din totale kontrol over 

økonomien har du selvsagt været inde over mange af de store beslutninger i klubben. 

 

Du har styret skibet med sikker hånd, og selvom corona rystede skibet og skabte usikkerhed om 

kursen, så navigerede du også klubben igennem dette.  

 

Tak for dit utrættelige arbejde for Greve Golfklub.   

 

Nu skal I holde ferie med jeres to livsledsagere Edith og Marianne, som trofast har fulgt med 

på sidelinjen og sikkert har måttet lægge øre til en del bestyrelsessnak. Vi har bestemt, at I 

skal på et kroophold. Om det bliver med golf, bestemmer I selv, men hvis det gør, så lur mig, 

om I ikke stadig vil være så miljøskadede, at I kigger på opslagstavlerne i de klubber, hvor I 

skal spille og får en snak med de ansatte om klubdrift.  

Men I kan med sindsro holde ferie, mens vi arbejder på at udfylde de store sko, I efterlader.  

 

Jeg vil gerne bede generalforsamlingen om at hjælpe mig med at udbringe et stort leve for 

Frede og Benny.” 

 

9. Eventuelt 

 

Under eventuelt spurgte et medlem, om bestyrelsen med det store antal medlemmer overvejede at indføre en 

venteliste.  

FKC svarede at bestyrelsen allerede sidste år besluttede ikke at tilbyde vintermedlemskaber i den netop 

afsluttede vintersæson. Desuden er der etableret et ad hoc-udvalg, som arbejdet med banebelægning. 

Udvalget forventes at komme med et udspil til optimering af banebelægningen i løbet af året.  

 

Endelig var der stor ros til den afgående formand og den afgående kasserer. Tonny Jørgensen talte om den 

særlige stemning, der hersker i Greve Golfklub og takkede den afgående formand for det store arbejde for 

Greve Golfklub gennem tolv år.  

 

FKC sluttede af med at byde velkommen til Lotte Hansen og takkede Thomas Belling for det store arbejde i 

bestyrelsen. Thomas Belling fortsætter i ungdomsudvalget. Thomas modtog en lille erkendtlighed for sit 

arbejde.  

 

Endelig var der tak til alle de fremmødte medlemmer. 

 

Stine Kiel Larsson bad om ordet og talte til den afgående formand og den afgående kasserer: 

 



Generalforsamling 2022 - 30. marts 2022 Side 7 
 

 

”Kære Frede og Kære Benny  

 

Inge har egentlig på fornemmeste vis beskrevet jeres store indsats gennem de sidste 10 år. Jeg 

vil dog alligevel gerne sige et par ord på vegne af ApS’et som vi kalder driftselskabet i daglig 

tale.  

Det bliver nok med lidt rystende stemme, for det er en underlig dag i dag.  

 

Det var det også for 10 år siden da de 5 golftrænere som bekendt skrev under på aftalen med 

Greve Golfklub. 2 konkurser, medarbejdere der ikke havde fået løn og en medlemsflugt uden 

lige. Hvad har de dog gang i tænkte jeg? 

 

Men her 10 år senere kan vi med stolthed se tilbage på den udvikling vi i fællesskab har skabt.  

Der ligger ualmindelig mange frivillige arbejdstimer bagved. Både fra jer to - men også fra de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer. Både de nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer som vi 

har samarbejdet med gennem årene. En stor tak til jer alle.  

 

Det gør mig glad og stolt at repræsentere Greve Golfklub når jeg deltager til årsmøder, i 

erfagrupper og i andre sammenhænge rundt om i landet.  

 

Andre golfklubber med både en baneejer og golfklub kan lære meget af det samarbejde vi har.  

Vi har altid haft en fælles forståelse for i hvilken retning udviklingen skulle gå og hvordan vi 

kunne gøre stedet bedre for både medlemmer, gæster og ansatte.  

 

Inge nævnte eksempelvis udviklingen fra 1 til 9 buggier. Men vi er også gået fra 2 

Greenkeepere til nu 6 ansatte i greenkeeperteamet. Fra 1 til 3 medarbejdere i 

administrationen. Fra et telt til et klubhus. Og sådan kan jeg blive ved. Der er sket mange 

forbedringer hele vejen rundt på de 63 hektar.  

 

Der er i løbet af årene opstået mange ideer. Mange er blevet til noget og andre ligger stadig i 

bunken. En for mig meget velkendt bunke – for vi har gennemgået den hver tirsdag kl. 10 de 

sidste mange år.   

Jeg kommer til at savne vores tirsdagsmøder med drøftelser om stort og småt. I har allerede 

advaret mig om at I fortsat lægger vejen forbi hjørnebordet om tirsdagen kl. 10. Hvis jeg var 

jer, ville jeg booke en starttid i stedet og nyde den golfbane I har været med til at skabe.  

 

Frede, du har altid sagt, at vi har kun de penge at gøre med – som der kommer ind af 

grusvejen. Nu skal vi så fremover ikke længere sige grusvejen, for det er forhåbentlig et 

spørgsmål om tid, før grusvejen er historie.  

Jeg vil gøre mit til at sikre at udviklingen fortsætter på samme gode måde fremover i 

samarbejde med kommende formand og øvrige bestyrelse. Det kan godt være at jeg tager mig 

den frihed at udskifte et par af de håndskrevne dokumenter til digitale løsninger i stedet. ☺ 

 

Endnu engang tak for kampen til jer begge to.  

Tak for ordet” 

 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 

kl. 20.45. 

 

Torben Lindholm  Frede Kruse-Christiansen  Inge Larsen 

Dirigent   Formand   Referent 


