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Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

 

Møde: Nr. 4 / 2015 

Dato:  1. oktober 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) 

Afbud: Lars Hartig (LH) 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

a) Opfølgning på -  og godkendelse af referat fra møde nr. 3 -2015 den 18. juni 2015. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU 

 

3. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

a) Evt. bemærkninger/udvidet drøftelse af emner fra referat af møde nr. 3 den 15. september 2015.  

 

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 resten af sæsonen 2015. 

d) Orientering om planer og arbejde i 2016 

e) Status på eget budget og økonomi for 2015. 

f) Udvalgets oplæg/drøftelse med kasseren om budget 2016 

g) Udvalgets sammensætning 

 

5. Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Klubkontor og Klublokale – Stig orienterer om anvendelse,  booking,  indretning m.m. 

b) Ad hoc udvalget for Linksugen 2015/16 v/ Jeppe Dohn. 
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c) Ad hoc udvalget for Aktivitetskalenderen 2016 v/Jeppe Dohn – bilag vedhæftet. 

d) Status Sponsorudvalget v/Fkc. 

e) Drøftelse af evt. emner fra FU møder 

nr. 6, den 06. august.  

nr. 7, den 15. september. 

f) Dana Cup 2015/16 iværksættes v/LS. 

g) MID kampagnen ”Giv en gave for livet” er afsluttet v/Fkc. 

h) Status skoleprojektet v/Fkc. 

i) Overbliksstatus på Golfspilleren i Centrum v/LS. 

 

6. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. september 2015 – bilag vedhæftet. 

b) Overordnet økonomisk status. 

c) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

7. Fremtid. 

a) Kategorier og forslag til kontingenter for 2016 v/Fkc – er p.t. ikke færdigforhandlet 

b) Medlemsmøde - Info – Ris – Ros søndag den 18. oktober kl. 15 – 17.30.  

c) Fastlæggelse af dato og indhold for bestyrelsens opsamlings- og organisationsmøde – bilag 

vedhæftet. 

d) Task Force Klublokale – status på 1. salen. 

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

  

8. Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.: 

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

    DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. Bl.a. :  

a) Anvisningsskilte – Greve – Roskilde kommuner – bilag vedhæftet. 

b) Møde med FrivilligCenter Greve d. 29. september v/ Fkc og SP. 

c) Forslag til DGU’s Regionalmøder om Log In til Golf.dk’s Debatside – bilag vedhæftet. 

d) DGU’s Regionalmøde d. 21. oktober i Næstved. 

     

9. Mødekalender:  

FU møde nr. 8 – 2015 torsdag den 5. november 2015. 

Bestyrelsesmøde nr. 5 - 2015/Juleafslutning fredag d. 27. november. 

 

10. Mødets afslutning 

 

 

REFERAT 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

FKC bød velkommen.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på referater:  

Ingen kommentarer til referat fra møde nr. 3 den 18. juni 2015.  

b) Orientering fra formand og FU: FKC informerede om status for færdiggørelse af klublokalerne på 1. 

sal. Formanden takkede i den forbindelse Stig Person, Per Holmquist og Roland Pedersen for 

indsatsen omkring det rent praktiske. 

2016-priser er forhandlet færdig med APS’et. Kontingentsatserne er fastlagt til godkendelse på 

generalforsamlingen og Greve Golfklub er også fremadrettet godt klædt på til at modtage 

medlemmer i alle aldersgrupper.  
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Formanden informerede omkring samarbejdet mellem baneudvalgsformand Lars Hartig, 

Greenkeeper Søren Christensen og fra APS’ets side Thomas Kiel Larsson, som fremover vil indgå i 

et tæt samarbejde omkring banens udvikling og pleje.  

Et sponsorudvalg i klubregi er sat i værk. Udvalget består af Tonny Jørgensen, Kim Burmeister 

Nielsen, Jeppe Dohn, Sarah Cathrine Wandsø (som repræsentant for APS’et) samt FKC. De to 

førstnævnte har været på kursus i sponsorarbejde i DGU regi.  

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg: 

a) Referat fra møde nr. 3 den 15. september taget til efterretning.  

 

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

Stig Person informerede efter hver udvalgsformands fremlæggelse om udvalgets økonomiske status 

samt budget for den kommende sæson. 

 

Regel- og hcp-udvalg v/Roland Pedersen 

Intet nyt at berette fra udvalget. 

SP informerede om at udvalget i 2015 ikke havde brugt penge. Der var sat penge af til 

kursusaktivitet i 2016.  

 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

Der har været spillet elitematcher på 20 torsdage i 2015, der har i gennemsnit deltaget 6,9 

elitespillere, i alt 138 runder. Elitematcher fortsætter i 2016, men JC mente ikke at det blev 

nødvendigt at blokere tider til dette. 

Danmarksturneringen: 

Førsteholdet sluttede på en 2. plads i deres gruppe.  

2. holdet sluttede ligeledes som nr. 2 og 3. holdet blev nr. 3 i kvalifikationsrækken. 

Umiddelbart er det nok det, vi kan forvente med den trup, klubben har p.t. På længere sigt var 

det dog udvalgets mening at klubben kan nå længere.  

2016 vil have samme set up rent holdmæssigt. Træningen vil blive intensiveret og det er 

planen at der hver gang vil være to juniorer med på 3. holdet for at få dem indsluset i truppen. 

Der er mulighed for inden for budgetrammerne at betale et par match fees for nogle af 

klubbens spillere.  

SP redegjorde for udvalgets økonomi som umiddelbart følger det budgetterede.  

 

Begynderudvalg v/Michael Stoltenberg 

Udvalget har veldefinerede opgaver, så der har ikke været behov for flere end de to møder, der 

har været afholdt. Frank Adrian har ønsket at holde et sabbatår fra arbejdet i udvalget. Bruno 

Lundsgaard Hansen indtræder i udvalget. Bruno har stor erfaring inden for idrætsverdenen. 

Henning Markussen har ytret ønsker om flere definerede opgaver.  

Der har været afholdt kaninmandage hver eneste mandag i sæsonen og der har til disse dage 

været tilstrækkelig faddere til rådighed.  

Udvalget har i år søgt at implementere lidt mere etikette i forbindelse med kaninmandagene.  

På et tidpunkt i sæsonen var der over 40 prøvemedlemmer med hcp 72, som skulle igennem 

forløbet. Udvalget var derfor nødt til at bede medlemmer med hcp 54 til 37 om ikke at deltage 

på mandagene for at gøre plads til prøvemedlemmerne.  

I starten af sæsonen var der en meget stor gruppe af medlemmer med meget forskellige 

medlemsskaber, hvilket er uhensigtsmæssigt.  

Udvalget arbejder intensiveret for at definere forløbet fra ”start til golfspiller” – ”fra dør til hul 

18”.  

Man kunne tilføje hul 19, som kunne være nogle aktiviteter om vinteren for at holde gang i 

tilknytningen til klubben. 
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Det er vigtigt at nye medlemmer får den optimale velkomst og information omkring klubben 

og klublivet.  

Den planlagte efterårsturnering er aflyst, udvalget afholder i stedet en større forårsturnering.  

MS foreslog at de tidligere uddannede juniortrænere – eventuel med en ”overbygning” på 

denne uddannelse – kunne bruges i begynderudvalget.  

MS vil fremover være medlem af juniorudvalget.  

 

Juniorudvalg v/Claus Lindqvist 

Udvalget har ud over Michael Stoltenberg fået ét nyt medlem Mads Kelø.  

Greve har i den forløbne sæson haft juniorer med i AOM-, Kreds- samt JDT-turneringerne. 

Michael Sørensen står for afviklingen af vinterturneringen, som fortsætter i den kommende 

vinter. Turneringen er åben for juniorer, forældre, bedsteforældre og medlemmer af 

juniorudvalget. JC spurgte til, om turneringen evt. kunne åbnes for flere end disse.  

Udvalget har i den forløbne sæson haft succes med at tilknytte golfbuddies fra eliten til 

juniorspillerne.  

Juniorcampen blev i år afholdt uden overnatning.  

CL gav udtryk for at han på sigt ønsker at træde tilbage for formand for udvalget. Der er p.t. 

ingen afløser men med MS´ indtræden i udvalget vil der på sigt være en mulighed for et 

formandsskifte.  

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

Udvalget har i den forløbne sæson afviklet 11 klubturneringer. Herudover har udvalget bistået 

med assistance til DJGA og DM i seniorgolf i Greve. Udvalget står for yderligere at skulle 

afvikle afslutningsturnering den 18. oktober samt udarbejde aktivitetskalender for 2016. 

Der har været afholdt 9 møder i udvalget. Møderne har typisk været afholdt tre hverdage før 

hver turnering.  

Der er udarbejdet nye generelle turneringsbetingelser samt betingelser for klubmesterskaberne.  

Udvalget har et problem med turneringsdeltagere, som ikke betaler for turneringsfee ved 

udeblivelse. Ligeledes er der problemer med deltagere der ikke betaler for bestilt mad.  

For så vidt angår 2016 så planlægger udvalget nogenlunde samme aktivitetsniveau, dog med 

tilføjelse af en veteranrække til klubmesterskaberne i 2016.  

Udvalget består fortsat af fem medlemmer. 

SP redegjorde for udvalget økonomi. 

 

Bane- og Miljøudvalg v/Lars Hartig 

LH deltog ikke i mødet, men havde forlods udsendt en orientering. Der blev fra et par 

bestyrelsesmedlemmer udtryk skepsis med den lidt negative ordlyd i den udsendte 

orienteringsskrivelse, som primært handlede om at der ikke var sket noget på baneområdet 

efter mødet med APS’et den 1. september. LH afventer et udspil fra APS’et. 

 

PR- og infoudvalg v/Inge Larsen 

IL havde fået udleveret en lang række fysiske artikler fra diverse lokalaviser. Disse bliver 

scannet og uploadet på www.grevegolf.dk 

  

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) SP fremviste det nye klubkontor og gennemgik brugen heraf.  

b) Linksuge: der har været afholdt et evalueringsmøde i udvalget og det blev besluttet at gennemføre 

Linksugen igen i 2016 dog med en del væsentlige ændringer.  

c) Der er nedsat et ad hoc udvalg for aktivitetskalender 2016, som Jeppe Dohn står i spidsen for. 

Aktiviteter, der skal figurere på den fælles aktivitetskalender, skal være JD i hænde senest den 26. 

oktober 2015.  

http://www.grevegolf.dk/
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d) Som nævnt under pkt. 2b er der nedsat et sponsorudvalg. Udvalgets første store opgave vil blive at 

generere præmier til Linksugen 2016. Herunder fire store hole-in-one præmier.  

Eventuelle sponsorer af tøj skal også gå via udvalget.  

e) Intet at referere.  

f) Status på DANA CUP: dagen var fin. Deltagelse var forholdsvist i lighed med 2014. Modellen med 

indberetning af antal timer fortsættes fra d.d. til DANA CUP 2016. LS udarbejder skabelon til 

anvendelse af timeregistrering, som rundsendes til udvalgsformænd.  

g) Greve Golf deltog i DGU’s kampagne ”giv en gave for livet”, som var søsat i kølvandet af Made in 

Denmark i Himmerland. Den 30. august var kampagnens første søndag. Der kom fem medlemmer, 

som hver især havde tage en potentiel ny golfspiller med. De fem gæster harmonerer med DGUs 

forventninger om at kunne rekruttere i alt 500 nye golfspillere på landsplan via denne kampagne.  

h) Skoleprojektet sættes igen i gang. Der deltager to årgange. 

i) GIC masterclass-kursus afholdes i løbet af efteråret. LS deltager den 27. oktober i Slagelse.  

Dele af bestyrelsen (IL, LS, JC og MS) havde samlet input fra besøg på golfbaner i det nordjyske i 

forbindelse med Made in Denmark. Der kunne konstateres store egnsforskelle i forhold til 

greenfeespillere og fast medlemsskare sammenlignet med Greve Golf. Måder at benytte frivilliges 

arbejdskraft på varierede også og på flere punkter kunne der hentes inspiration. 

 

Ad pkt. 6 - Økonomi 

a) Medlemsstatus pr. 1. oktober: omkring 1000 medlemmer. Tilbagegangen i fuldtidsmedlemmer har 

ikke været så stor, som man kunne forvente.  

b) SP havde forlods udsendt økonomisk status, som blev taget til efterretning. 

c) Intet yderligere at referere.  

  

Ad pkt. 7 Fremtid 

a) FKC orienterede om oplægget til kontingentpriser, der skal godkendes på generalforsamling 2016. 

b) Søndag den 18. oktober afholdes medlemsmøde. Det sker i forlængelse af afslutningsturneringen fra 

kl. 15.30 til 17. Der serveres kaffe og kage. IL sender tekst til udsendelse via KlubNyt.  

c) Der arbejdes på at afholde et opsamlings- og organisationsmøde søndag, den 15. november.  

d) Task Force klublokale: der mangler i skrivende stund en del VVS-arbejde inden 

afleveringsforretningen skal finde sted og byggeregnskabet kan afsluttes. 

e) Intet at referere. 

 

Ad pkt. 8 Forretningsudvalget orienterer 

a. Der er opsat skilte i hhv. Roskilde kommune og Greve kommune med anvisning til golfbanen. Greve 

kommune mener imidlertid at skiltet er opsat forkert og der verserer derfor en korrespondance med 

Roskilde Kommune omkring dette. FKC forbereder i anden anledning et møde med borgmesteren 

omkring forskellige forhold, der vedrører Greve Golf.  

b. SP og FKC har afholdt møde med Frivilligcenter Greve. Mødet var mest at orienterende karakter.  

c. I kølvandet af det verserende skriveri på golf.dk har Greve Golfklub stillet forslag om at der 

fremover skal logges ind på golf.dk for at debattere. Der skal således ikke være muligt at være 

anonym. Forslag er fremsendt til DGU til behandling på de kommende regionalmøder.  

d. IL og FKC deltager i Næstved den 21. oktober.  

 

Ad pkt. 9 Mødekalender 

FU møde nr. 8 – 2015 torsdag den 5. november  

Bestyrelsesmøde nr. 5 – 2015/juleafslutning fredag den 27. november.  

 

Ad pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 21:00 

Inge Larsen 

Referent / 17.10.2015 


