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Referat nr. 01. Møde den 19.01.2010. 
 
 

 
1: Mødets åbning. Frede Kruse-Christiansen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i 
Greve ny Golfklub. 
 
2: Endelig konstituering. Formand Frede Kruse-Christiansen, næstformand Claus Voglhofer, 
kasserer Søren Kramer samt medlemmerne Tine Grening, Robert Enroth, Glenn Telvig samt 
Claus Lindquist. Suppleanter Roland Pedersen og Jørgen Gotfredsen som referent. 
Valgperioder i. h. t. vedtægterne : Claus Lindquist og Tine Grening er på valg i 2011, Claus 
Voglhofer og Søren Kramer er på valg i 2012, Frede Kruse-Christiansen, Robert Enroth samt 
Glenn Telvig er på valg i 2013. 
 
3: Siden sidst. Frede Kruse-Christiansen orienterede om, at han havde haft møde med Greve 
Golfbane v/ dir. Jens Peter Rasmussen for drøftelse af samarbejdsrelationer, fremtidige 
planer og initiativer, de udlovede voucher og greenfee til deltagerne i infomødet og 
generalforsamlingen, lokalefaciliteter, etablering af hjertestarter m.m. 
Bestyrelsen besluttede, at klubben betaler omkostningen ved ændring af DGU kortene til nyt 
klubnavn. De modtagne DGU kort med Karlslunde Golfklub udskiftes via sekretariatet. 
Da der ikke var valgt en referent til Generalforsamlingen, har Frede Kruse-Christiansen i 
samarbejde med dirigenten Torben Lindholm udfærdiget et referat til brug ved godkendelse i 
DGU og i banken. Referatet gennemgået og godkendt. 
Ny Vedtægt for Greve ny Golfklub er udfærdiget og blev fremlagt på mødet. Vedtægten vil 
hurtigst muligt blive lagt ind på hjemmesiden. 
 
4: Etablering af udvalg. 

a) Samarbejdsudvalg. Fra klubben indtræder Frede Kruse-Christiansen og Claus 
Voglhofer. Fra Greve Golfbane indtræder ejerne  

b) Turnerings – og baneudvalg: Formand Glenn Telvig. Allerede 
dommer/turneringsuddannede medlemmer søges tilknyttet. 

c) Juniorudvalg: Formand Claus Lindquist. 
d) Begynderudvalg: Formand Tine Grening. Robert Enroth undersøger kriterier for 

undervisere m.v. 
e) Handicapudvalg: Formand Robert Enroth. 
f) Eliteudvalg: Formand Claus Voglhofer. 

 
Formændene udarbejder forslag til udvalgenes formål, aktiviteter og kompetencer til næste 
bestyrelsesmøde. 
Det aftaltes, at der udskrives en medlemsliste til at spotte eventuelle emner til de forskellige 
udvalg. Snarest muligt udsendes informationsskrivelse, bl.a. med henstilling til medlemmerne 
om at give sig til kende med de aktiviteter de ønsker at hjælpe med. 
 
5: Klubadresser m.m.  

a) Klubbens postadresse er Formandens. 
b) Klubbens mailadresser oprettes af Claus Voglhofer og Robert Enroth. 
c) Klubbens materialer både elektronisk og på papir opbevares på kontoret på 1.sal. 
d) Jørgen Gotfredsen blev bedt om at være referent fra bestyrelsesmøder og 

generalforsamlinger. JG accepterede. 
 



 
6: Medlemskommunikation.  

a) Hjemmeside. Webmaster er Robert Enroth og Claus Voglhofer. 
b) Officielle nyhedsmail samt meddelelser vedr. bestyrelsens og udvalgenes arbejde 

varetages af Webmasterne og Frede Kruse-Christiansen i fællesskab. Referater m.v. 
lægges primært ind på hjemmesiden. 

c) med under pkt. b) 
d) Bestyrelsens medlemmer oprettes på hjemmesiden med navn og foto samt med 

klubmail, når disse er klar. 
 
7: Regnskabssystem m.v. Kassereren Søren Kramer er tovholder i samarbejde med 
Smørum’s regnskabsafdeling. SK fastlægger linierne for samarbejdet. 
 
8: Budget 2010. Formændene for udvalgene vurderer behov og aktivitet. Kassereren 
meddeler dato for aflevering til ham samt for fremlæggelse af budget for bestyrelsen. 
 
9: Aktivitets og turneringsprogram for 2010. Forslag til turneringer afleveres til Glenn Telvig. 
Frede Kruse-Christiansen, Robert Enroth og Glenn Telvig samordner disse planer med 
udgangspunkt i sidste års aktiviteter. Bestyrelsens – herunder klubberne i klubbens – 
samlede udspil forelægges og drøftes med dir. Jens Peter Rasmussen. 
 
10: Logo. Bestyrelsen drøftede konkrete forslag til klublogo. Materialet interessant – diverse 
ændringer foreslået.  
 
11: Klubber i klubben. Seniorklubben fortsætter med p.t. 53 medlemmer i Greve ny Golfklub 
og med F K-C som formand. Seniorklubben i Greve Golfklub nedlægges og ny Seniorklub i 
Greve ny Golfklub oprettes snarest. Ny Dameklub oprettes i Greve ny Golfklub med Tine 
Grening som tovholder. Ny Herreklub oprettes i Greve ny Golfklub med Roland Pedersen 
som tovholder. 
 
12: Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 10.02.2010 kl. 17.00 i klubhuset. 
 
13: Afslutning. 
Mødet sluttede 22.30. 
 
 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen, formand                                   Jørgen Gotfredsen, referent. 


