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Claus Lindqvist (CL) 

Jeppe Dohn (JD) 

Roland Pedersen (RP) 

Lars Hartig (LH) 
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Dagsorden 

1. Aktivitetskalender 2016 

2. Kort introduktion til anvendelse af Dropbox 

3. Klubaftale  

Herunder forretningsorden bestyrelse og forretningsudvalg. 

Mål, visioner og opgaver for de faste udvalg. 

4. Frokost 

5. Golfspilleren i Centrum 

6. Planlægning af generalforsamling 3. marts 2016 

Herunder fremlæggelse af regnskab 2015 / budget 2016 

7. Brainstorming omkring fastholdelse af medlemmer, jubilæum 2016 m.m. 

 

FKC bød velkommen og indledte med at beskrive ideen med at holde et heldags opsamlingsmøde. Ét af de 

væsentlige formål med mødet er at få kortlagt og beskrevet retningslinjer for klubben og de faste udvalg.. 

Selvom klubben aldrig har været konkursramt, så lider vi ind imellem under banens historie med tre 

konkurser, så med en defineret klubaftale står klubben i flere sammenhænge stærkere. Ved at få beskrevet 

retningslinjer for klubben samt de faste udvalg medlemmerne og andre interessenter et indtryk af klubbens 

arbejde samt hvilke opgaver man eventuelt har mulighed for at bidrage med som frivillig.  

 

Klubaftalen vil til enhver tid være en bestyrelsesbeslutning, så den kan ændres løbende og udbygges med 

eventuel beskrivelse af sekretariat, golfmanager, frivilligkoordinator m.m. 

 

FKC talte ligeledes om at det er vigtigt at vi får vendt den lidt triste tendens blandt nogle medlemmer til at 

tænke i klub versus baneejere. Vi skal i stedet have skabt en synergi mellem klub og baneejere ”hvis det går 

klubben godt → går det baneejerne godt → går det banen godt”. 



 

Desuden informerede FKC om seneste nyt fra forretningsudvalget jf. referat 1-2016. Til klubbens store 

tilfredshed kunne det netop samme dag konstateres at debatforummet på golf.dk nu kræver log-in fra 

brugerne. Netop dette foreslog Greve Golfklub ved DGUs regionalmøde den 21. oktober i Næstved. 

 

Ad pkt. 1 

 

JD forelagde den seneste udgave af Aktivitetskalenderen 2016 og redegjorde kort for de nye tiltag i 2016.  

 

 Der spilles fremover kun fra klubtees ved turneringer. Back tee sløjfes ved turneringer.  

 Der spilles i 2016 fire singleturneringer. De øvrige turneringer bliver en for par-/holdturneringer. 

 Der lanceres et nyt tiltag: parmatcher. Disse spilles om søndagen med løbende start mellem kl. 13:30 

og 14.30. Således kan også hverdagsmedlemmer deltage. Der kan deltage mellem 24 og 36 spillere 

afhængig af spilleform. Der sluttes af med spisning, som vil være obligatorisk.  

Holdene skal bestå af dame/mand.  

 Normal turneringsfee sættes op fra 50 kr. til 60 kr. Heraf går et beløb til det nye betalingsmodul, som 

klubben har investeret i. Dette betalingsmodul betyder, at medlemmerne betaler for turneringerne 

samtidig med tilmelding i golfbox.  

 Der spilles Le Mans til juni. Dette bliver ikke en egentlig turnering men en form for event, som 

linkes op til Pink Cup. Det blev drøftet, om man skulle forsøge at invitere en kendt racerkører til 

dagen (som ligger en uge efter det egentlig Le Mans) 

 Klubmesterskaber: der spilles i år efter nye aldersgrænser. Der oprettes en ny række for veteraner 

>60 år. Seniorgruppen vil i år være fra 50 år for både herrer og damer. 

 

Ad pkt. 2 

 

Lagertjenesten Dropbox blev kort gennemgået. Det blev drøftet, hvilke dokumenter, der skal arkiveres i 

Dropbox.  

FU udarbejder separater retningslinjer for anvendelsen af Dropbox. 

 

Ad pkt. 3 

 

Det i forvejen fremsendte oplæg til klubaftalen blev gennemarbejdet og hver udvalgsformand kom med 

input til sit respektive udvalgs retningslinjer og kompetencer. IL renskriver hele klubaftalen og færdiggør, 

når det sidste materiale kommer fra BU. 

 

Det blev besluttet at der fremover benyttes ordet ”baneejere” i stedet for APS’et. 

 

Ad pkt. 4 

 

Under frokosten blev der diskuteret løst og fast.  

 

Ad pkt. 5 

 

Analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum blev gennemgået og der udspandt sig en frugtbar diskussion 

omkring selve værktøjet samt de muligheder, der ligger i dette såvel for klubben som for baneejerne. Det 

blev besluttet at invitere DGUs GIC-ekspert Robert Enroth ud til en gennemgang af værktøjets muligheder 

for bestyrelsesmedlemmer, ansatte samt øvrige der kunne have interesse herfor. 

 

IL gjorde opmærksom på, at der er en mulighed for at tilknytte en form for konkurrence til besvarelserne. 

Således at man f.eks. kan vinde greenfee-billetter. Dette kunne måske i højere grad animere til at besvare.  

  



Ad pkt. 6 

 

Generalforsamlingen den 3. marts blev gennemgået. Lars Hartig ønsker ikke genvalg. Ligeledes er Stig 

Person parat til at afgive sin plads i bestyrelsen. LH og MS kontakte relevante personer, der måtte have 

interesse for bestyrelsesarbejdet.  

 

SP gennemgik regnskab og budget. SP havde forlods udsendt regnskab. Regnskabet blev taget til 

efterretning og præsenteres ved infomødet den 4. februar 2016. Regnskabet viser et lille overskud på godt 

28000. SP fremlagde budget fra økonomiudvalget. Dette blev taget til efterretning og præsenteres ligeledes 

ved infomødet den 4. februar 2016.  

 

Ad pkt 7 

 

Brainstorming omkring fastholdelse og jubilæum. 

 

Banen har 10 års jubilæum i august iflg. LH og FKC. LH foreslog, at der bliver skrevet en artikel omkring 

hvor velfungerende klubben er. I den forbindelse kunne man for eksempel interviewe medlemmer, som er 

kommet tilbage til klubben efter at have frekventeret en anden klub. 

FKC finder data omkring stiftelse osv. LH finder billeder. 

 

IL havde forlods udarbejdet et forslag til fastholdelse af mellemgruppen. Det blev besluttet, at alderen sættes 

op til 40 år og at dette gives et forsøg. LH, LS og IL arbejder med dette. 

 

 

Formanden takkede for et godt møde med mange gode input og gavnlige diskussioner. Mødet sluttede kl. 

15:30.  

 

 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

02.02.2016 


