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 GGK bestyrelsesmøde 3 -2015   

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

 

Møde: Nr. 3 / 2015 

Dato:  18. juni 2015 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Stig Person (SP) 

Inge Larsen (IL) 

Claus Lindqvist (CL) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Jesper Carstensen (JC) 

Roland Pedersen (RP) 

Lars Hartig (LH) 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

a) Opfølgning på – og godkendelse af referat fra møde nr. 2 – 2015 den 5. marts. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU. 

 

3. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

a) Evt. bemærkninger/udvidet drøftelse af emner fra referat af møde nr. 1 den 24. februar og nr. 2 

den 16. juni 205 v/IL-FKC. 

 

4. Klubarbejdet – de faste udvalg. 

Hvert af de 7 faste udvalg har ordet på skift over følgende emner: 

a) Orientering om/referat af møder og arbejde indtil nu. 

b) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) Orientering om planer og arbejde i sæson 2015. 

d) Status på eget budget og økonomi for 2015. 

e) Udvalgets sammensætning 
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5. Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Ad hoc udvalget for Linksugen – status ved Jeppe Dohn 

b) Evt. bemærkninger/udvidet drøftelse af emner fra FU møder. 

Nr. 2 den 17. februar 

Nr. 3 den 26. marts 

Nr. 4 den 24 april 

Nr. 5 den 26. maj 

c) FU forslag om ”regler vedr. tilmelding og afregning af kurser” – bilag vedhæftet. 

d) FU forslag om ”kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlem af Greve Golfklub. Bilag 

vedhæftet. 

e) Status skoleprojektet. 

f) Overbliksstatus på Golfspilleren i Centrum v/LS. 

 

6. Turnerings- og aktivitetskalenderen. 

a) Status 2015. 

b) 2016 – Golfens Dag bliver den 17. april 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. juni 2015 – bilag vedhæftet 

b) Overordnet økonomisk status  

c) Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

8. Fremtid. 

a) Virksomhedsplan og udvalgskommissorier. 

Forventes udarbejdet til drøftelse på ét af de kommende møder 

b) Begyndertræneruddannelse er iværksat 

c) Task Force Klublokale – status 

d) Kommunikation, arkiver, journalisering. 

e) Mest mulig tværgående information fra/til alle udvalg – herunder, at der i højere grad informeres 

til Inge m.h.p. lokale medier. 

f) Mediearkiv – status v/IL. 

g) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 
 

9. Forretningsudvalget orienterer om emner vedr.: 

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, Ældresagen,  

DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

 

10. Mødekalender 

FU møde nr. 6 – 2015 torsdag, den 6. august. 

Bestyrelsesmøde nr. 4 – 2015 torsdag den 1. oktober. 

Bestyrelsesmøde nr. 5/juleafslutning – december 2015. 

 

11. Mødets afslutning – forventes kl. ca. 20:00 
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REFERAT AF MØDET 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

FKC bød velkommen.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på – og godkendelse af referat fra møde nr. 2 – 2015 den 5. marts. 

Ingen kommentarer. Referat godkendt.  

b) Diverse orientering fra formanden og FU. 

FKC orienterede om, at rabatten på medlemskab i år bliver fremrykket til den 1. juli (modsat 

1. august i tidligere år) 

Pr. 1. oktober tilbydes der – i lighed med tidligere år – gratis spil i resten af 2015 mod køb af 

2016 medlemskab. Der arbejdes på at tilbyde en række ”value for money” ved medlemskaber.  

I juli måned har der tidligere år været tilbud om halv greenfee. Dette ændres i år til en ens 

greenfee på kr. 200 både hverdag og weekend. Dette tilbud er afpasset Linksugen i uge 29, så 

der ikke er nogen form for diskrepans med priserne på de åbne turneringer. 

Grevlingegolf er startet. 

Bedsteforældregolf er i støbeskeen. 

SP og FKC igangsætte i nærmeste fremtid banekontrol.  

Den 25. juni mødes den samlede ejerkreds med henblik på planlægning og evaluering. 

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg: 

a) Evt. bemærkninger/udvidet drøftelse af emner fra referat af møde nr. 1 den 24. februar og 

nr. 2 den 16. juni 205 v/IL-FKC. 

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde nr. 1 den 24. februar. Referat fra møde nr. 2 

den 16. juni forelå endnu ikke. FKC orienterede kort om mødets forløb. Referat udsendes. 

 

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg: 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

Første og anden runde af Danmarksturneringen forløb ikke helt som forventet og håbet. Til 

gengæld forløb tredje og fjerde runde fint og alle fire hold er i toppen af deres respektive 

grupper. 

Sidste halvdel af sæsonen bruges i udvalget på at evaluere såvel sportsligt som også rent 

administrativt i udvalget for så vidt angår strukturen. 

For herrernes vedkommende anvendes træningstiderne flittigt og der er ca. 15 herrer pr. gang. 

For damernes vedkommende møder 2-4 damer op pr. gang. Det overvejes at udnytte træningen 

anderledes, således at damerne evt. sættes sammen med herrernes 3. hold.  

SP orienterede om udvalget økonomi til dato. Eliteudvalget følger det budgetterede. 

 

Juniorudvalg v/Claus Lindqvist 

To hold spiller AON og har prøvet både at tabe og vinde alt. Desuden spilles der 

Kredsturnering og JDT. Udviklingstruppen fungerer fint med en times ekstra træning efter den 

almindelige træning. 

SP orienterede om udvalget økonomi til dato. Juniorudvalget følger det budgetterede. 

 

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

Der har i skrivende stund været afholdt tre klubturneringer med fuldt hus. Turneringerne har 

forløbet fint, dog med lidt bøvl omkring pinseturneringen, hvor nogle flights havde ventet en 

del.  

Der spilles sommerturnering i den kommende weekend. Der er 68 deltagere. 
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Udover klubturneringerne har der klubben lagt bane til en DJGA-turnering samt en DGU-

turnering over to dage. Sidstnævnte er en tvungen ting, som dog nu ”freder” os i de kommende 

3-4 år for så vidt angår DGU-juniorturnering.  

Udvalget har desuden i samarbejde med et par andre frivillige arrangeret en 

kvalifikationsrunde i DM i seniorgolf, som med sine 72 deltagere havde rekorden i 

deltagerantal i de kvalifikationsrunder, der spilles rundt om i Danmark.  

Der er fortsat en række turneringen i den kommende tid, bla. klubmesterskaber, som netop er 

blevet åbnet for tilmelding. 

SP orienterede om udvalget økonomi, som der ikke kunne udsættes noget på. 

Stor ros fra FKC og den øvrige bestyrelsen til informationsniveauet fra udvalget.  

 

PR- og infoudvalg v/Inge Larsen 

IL oplyste at der var brugt en del arbejde på Golfens Dag, som må betegnes som succesfuld. 

Der blev tegnet 28 prøvemedlemskaber og en del andre medlemskaber. Der var enighed om at 

det var godt givet ud, at der blev grillet og serveret pølser på dagen. Det gav en god stemning. 

Herudover har vi haft en række artikler i hhv. TunePosten og SydKysten samt et par andre 

stede. Lige p.t. er det – pga. valget meget svært at få spalteplads. Der ligger således en række 

artikler på de forskellige redaktioner om bla. Linksugen og Grevlingegolf, som endnu ikke er 

bragt. Der sker forhåbentlig noget, når bølgerne efter valget har lagt sig. 

Udvalget har fået produceret nogle ”sundhedspostkort”. Kortene er i stil med ”Go Cards”, 

som man kan afbenyttes frit på landets caféer osv. På samme måde er det hensigten at vores 

”golfsundhedspostkort” skal ud i lægehuse osv. til fri afbenyttelse. 

SP orienterede om at udvalget ikke har benyttet nogen midler til dato. 

 

Regel- og HCP-udvalg v/Roland Pedersen 

RGP oplyste, at et medlem, som ikke havde spillet i nogen år, angiveligt var blevet skrevet op 

af sekretariatet. RGP understregede at dette ikke bør ske og at en sådan henvendelse skal 

rettes til Regel- og HCP-udvalget. 

Ellers var der intet nyt at berette. 

SP orienterede at udvalgets økonomi fulgte det budgetterede. 

  

Bane- og Miljøudvalg v/Lars Hartig 

LH udtalte sin utilfredshed generelt med samarbejdet i bestyrelsen samt omkring samarbejdet 

med sekretariatet, hvor det var svært at komme igennem med noget.   

FKC havde oplyst under punkt 2b) at der nu etableres en gruppe, der skal varetage 

banekontrol. LH havde foreslået dette for et par måneder siden, hvilket FKC havde afvist.  

JC spurgte til, om der evt. var nogle frivillige, der kunne varetage en starterfunktion.  

LH: vi har masser af frivillige, men frivilligheden fungerer ikke optimalt. 

De selvstyrende grupper er desværre ikke blevet etableret i det omfang, man havde håbet og 

forventet. 

LS spurgte til, hvordan banen så passes i det omfang, det er påkrævet og herunder hvorledes 

de opgaver varetages, som skulle varetages af de selvstyrende grupper. 

SP orienterede at udvalgets økonomi fulgte det budgetterede. 

 

Begynderudvalg v/Michael Stoltenberg 

MS kunne oplyse, at udvalget havde intensiveret mødehyppigheden i en periode, da det var 

skønnet nødvendigt.  

Udvalget har fået tilknyttet en god og velfungerende gruppe af faddere, som der er god brug 

for. 

Der er indkøbt ”fadderveste”, som har vist sig at være formålstjenelige, eftersom kursisterne 

blev forvisset om, hvem de kunne henvende sig til med eventuelle spørgsmål.  
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Der har været afholdt to weekender med ”kørekortkurser”. Ud af de 16 kursister, som har 

deltaget i disse, har 7 meldt sig ind som fuldtidsmedlemmer.  

Udvalget og Axel efterlyser retningslinjer omkring, hvor længe man kan være tilknyttet 

begyndertræning. Hvornår kan der ske en formel udmelding om at man ikke længere kan 

deltage i begyndertræning og således må konverteres til et decideret medlemskab?  

På begyndermandage er der i højere grad nu også lagt fokus på regelgennemgang via 

fadderne, hvilket fungerer fint. 

Der har været afholdt én kaninturnering med 29 deltagere og der er planlagt yderligere en til 

efteråret. 

Udvalget kigger på deres kommissorium og kommer med et udspil. 

Udvalget ønsker et par weekendtider evt. søndag eftermiddag, så de af kursisterne, som er i 

arbejde har bedre mulighed for at spille. 

Begyndertræneruddannelse: bør som udgangspunkt rettes mod alle, der ønsker at beklæde en 

eller anden form for post i klubben. Axel og MS forventer at kunne fremlægge et forslag til et 

kursusprogram efter sommerferien. 

Fastholdelse af medlemmer: IL’s forslag omkring en – forventningsvis – fredagsaktivitet for 

”mellemaldersgruppen” (jf. tidligere udsendt mail) er en god idé og bør igangsættes. 

Udvalgets sammensætning: Bruno har desværre ønsket at trække sig fra udvalget. Udvalget 

består således af Sven, Frank, Anette og Michael. Der er evt. to nye medlemmer på vej til 

udvalget. 

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Ad hoc udvalget for Linksugen – status ved Jeppe Dohn 

Der er i skrivende stund 134 tilmeldte til uges seks turneringer. Udvalget har gjort et stort 

stykke arbejde for at promovere ugen: 

Banner på Golfonline 

Artikel på Golf.dk samt i Tune Posten 

Notits i meddelelsesboksen i Golfbox  

Klubnyt samt på facebook.  

Desuden er der sat et link til turneringerne på alle mails, der sendes ud fra sekretariatet og der 

reklameres for Linksugen på scorekort. 

Herudover er der sendt artikel til Børsen og Sydkysten samt Teetime. 

Desuden er invitationen sendt til alle sjællandske klubber samt klubber-i-klubberne, deltagere 

fra 2014 og deltagere i DM i seniorgolf. JD og IL har foretaget en del ”rekognoscering” i en 

række klubber og har kunnet fastslå at invitationerne sjældent bliver hængt op som ønsket. JD 

og IL har hængt dem op i det omfang, det har været muligt. 

Den bedste metode er imidlertid ”mund-til-mund” altså medlem inviterer medlem. 

Det blev aftalt at IL sender mail til herreklubben samt skriver tekst til et særnummer af klubnyt 

med fokus på Linksugen. 

Det kunne være ønskeligt med en hovedsponsor. Dette skal der fokuseres på til 2016. 

 

b) Evt. bemærkninger/udvidet drøftelse af emner fra FU møder. 

Nr. 2 den 17. februar 

Nr. 3 den 26. marts 

Nr. 4 den 24 april 

Nr. 5 den 26. maj 

Der var ingen yderligere kommentarer til emner og referater. 

 

c) FU forslag om ”regler vedr. tilmelding og afregning af kurser” – bilag vedhæftet. 

Bestyrelsen kunne vedtage det forelagte. 
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d) FU forslag om ”kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlem af Greve Golfklub. 

Bilag vedhæftet. 

Bestyrelsen vedtog det forelagte. 

 

e) Status skoleprojektet. 

Det har ikke været muligt at få etableret en evaluering på projektet.  

MS kunne oplyse at projektet har givet genklang i Kommunernes Landsforening, så MS og 

Peter Roslev skal evt. præsentere projektet i KL sammen med de øvrige implicerede 

idrætsgrene. 

JC spurgte til om vi selv kunne lave denne evaluering, da der potentielt kunne ligge 

medlemmer i denne gruppe. 

 

f) Overbliksstatus på Golfspilleren i Centrum v/LS. 

LS informerede om resultaterne på Golfspilleren i Centrum. Der er generelt utilfredshed 

omkring forholdene / hygiejnen i klubhuset. Standarden er lav, der mangler toiletpapir, 

håndklædepapir osv. Der udspandt sig en snak omkring hygiejnestandarder og hvem der bør 

være ansvarlig herfor. 

FKC tager dette op med APS’et. 

Herudover udspandt der sig en snak om banens standard. Bænke, teeklodser osv. ser 

ramponerede ud.  

Der efterlystes en overordnet plan for banen. 

 

12. Turnerings- og aktivitetskalenderen. 

a) Status 2015. 

Der nedsættes et udvalg til at evaluere 2015 og planlægge 2016. 

b) 2016 – Golfens Dag bliver den 17. april 

Dette er taget til efterretning. 

 

13. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. juni 2015 – bilag vedhæftet 

Medlemstilgangen kunne godt gå lidt hurtigere. Årsagen kan evt. hentes i det vejrmæssigt 

ringe forår. Situationen ser måske tilsvarende ud i andre klubber. 

b) Overordnet økonomisk status  

SP orienterede om den økonomiske status. 

c) Evt. andre emner fra/til kassereren. 

Der indkaldes til budgetvejledende møder i de respektive udvalg i lighed med sidste år. 

 

14. Fremtid. 

a) Virksomhedsplan og udvalgskommissorier. 

Forventes udarbejdet til drøftelse på ét af de kommende møder 

b) Begyndertræneruddannelse er iværksat 

Se punkt 4 – Begynderudvalg. 

c) Task Force Klublokale – status 

Malere er gået i gang. Derefter elektriker osv. Der etableres to arbejdsstationer på 1. sal. 

d) Kommunikation, arkiver, journalisering. 

Mest mulig tværgående information fra/til alle udvalg – herunder, at der i højere grad 

informeres til Inge m.h.p. lokale medier. 

Mediearkiv – status v/IL. 

IL besværede sig lidt over manglende informationer fra de forskellige udvalg. Hendes fantasi 

sættes på store prøver. 

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

IL foreslog et infomøde i slutningen af sæsonen (september/oktober) FU sættes på sagen. 
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15. Forretningsudvalget orienterer om emner vedr.: 

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, Ældresagen,  

DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

FKC oplyste at der nu sættes skilte op i nærområdet med vejanvisning til banen/restauranten. 

 

Ad pkt. 10 Mødekalender 2015 

Foreløbig er flg. møder planlagt 

FU møde nr. 6 – 2015 torsdag, den 6. august. 

Bestyrelsesmøde nr. 4 – 2015 torsdag den 1. oktober. 

Bestyrelsesmøde nr. 5/juleafslutning – december 2015. 

 

Ad pkt. 11 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 20:00 

 

 

Inge Larsen 

Referent / 19.06.2015 


