
Greve ny Golfklub 

Bestyrelsen 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 06, møde den 26. august 2010  

 

 

 

Deltagere: 

Claus Voglhofer  

Søren Kramer 

Glenn Telvig 

Claus Lindqvist 

Robert Enroth 

Tine Grening 

Frede Kruse-Christiansen 

 

Afbud: 

Roland Pedersen  - arbejde 

Jørgen Gotfredsen - ferie 

 

 

 

1: Mødets åbning kl. 15.00. 

Formanden bød velkommen til alle. 

 

2: Siden sidst – orientering om/fra mødedeltagerne om hændelser og tiltag siden sidste møde. 

 

a) Referat fra møde nr. 5 den 20. maj 2010 godkendt uden bemærkninger. 

b) Orientering fra formand om sommerens forløb – herunder personaleskift, 

pinplaceringssystem, scorekort fremskudt tee, Nyhedsbreve, hjemmesideartikler, annoncer, 

Teetime samt henvendelser fra medlemmer af den gamle klub og besvarelsen heraf. 

c) Greenfee aftaler 2010 – status og aftalt at Claus V. optimerer aftalerne og søger dem 

genaftalt i 2011. 

 

3: Intern drøftelse. 

a) Diverse emner drøftet. 

b) Under bestyrelsesmødet indløb meddelelse (mail) fra den gamle klub, Greve Golfklub, der 

meddelte, at DGU havde besluttet at stoppe dispensationen for deres DGU medlemskab og 

DGU kort til medlemmer fra den 15. september 2010 fra hvilken dato, medlemmerne således 

står uden DGU kort. 

Greve Golfklub forespurgte om Greve ny Golfklub ville give de resterende medlemmer et 

tilbud om medlemskab (klubben har 58 medlemmer, hvoraf 20 ikke har noget andet 

klubmedlemskab). Samtidig ønskede Greve Golfklub oplyst, om vi ville indgå i eventuelle 



drøftelser om en fusion af de to klubber. Endelig oplystes at Hedeland Golfklub har fået 

samme forespørgsel om tilbud og fusion. 

Bestyrelsen besluttede, at der kunne fremsendes et medlemstilbud, der udarbejdes af direktør 

og formand, samt at vi er positive overfor en henvendelse om drøftelse af en fusion af de to 

klubber – forudsat denne kan omfatte Greve Golfklubs medlemskreds, formue og øvrige 

aktiver. 

 

4: Faste udvalg. 

 

a) Samarbejdsudvalg, status, orientering. 

- referat fra seneste møde den 16. juni 2010 drøftet og taget til efterretning. 

- næste møde 9. september 2010. 

 

 

 

b) Turnerings- og baneudvalget status, orientering om div. emner - herunder 

Afviklingen af pinseturneringen den 24. maj, midsommerturneringen den 27. juni og 

sommerturneringen den 10 juli. Turneringerne lægges ind i næste års turneringsplan. 

Klubmesterskaberne den 28. og 29. august samt 4. september, herunder budget, turnering 

og præmier. Der er tilmeldt 57 deltagere. 

- efterårsturneringen den 26. september er under planlægning. 

                 -    9 eller 18 hullers arrangement for klubbens frivillige er under planlægning. 

 

 

c) Juniorudvalg, status, orientering – herunder 

- status på indhentelse af børneattester. Alle godkendt af politiet. Bekræftelse afsendt 

til Greve Kommune. 

- sommerferieaktiviterne, der afvikledes den 18., 20., 30. juli samt 3. august med støtte 

fra Greve Kommune, havde 40 deltagere. Aktiviteterne gennemførtes med hjælp fra 

trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt flere medlemmer fra 

Seniorklubben. En del af de unge har efter følgende indmeldt sig i klubben. 

- juniortruppen er nu nået 25 unge under 18 år og udvalget overvejer forskellige 

aktiviteter i løbet af efteråret. 

 

d) Begynderudvalg, status, orientering  – herunder 

- det aktuelle antal begyndere er d.d. 19 med et hcp mellem 99 og 55 med/uden slag- 

og regelprøver. 

- En ny plan for praksis, procedure og opfølgning for begyndere - og Kom i Sving 

medlemmer er netop igangsat. Omfatter forløbet fra indmeldelse til DGU kort. Tine 

Grening fra udvalget og pro Allan Christensen styrer de nye igennem processen. 

 

 

e) Eliteudvalg, status, orientering  – herunder 

- første og andet holdet spiller om oprykning den 12. september i Gilleleje. Det ene af 

holdene kan rykke op i 4 division. 

- der er aktuelt knap 25 medlemmer i elitetruppen. 

 

 



             

f) Regel- og Handicapudvalg, status, orientering og eventuelle emner til drøftelse – herunder 

- den elektroniske indberetning af scorer har stadig mangler, men det går i den rigtige 

retning.  

- Stig Person er tiltrådt udvalget primært for godkendelse/regulering af scorekort 

 

5: Næste sæson. 

- status på forberedelserne er diverse drøftelser for at forberede beslutning og aftale på     

      det kommende møde i Samarbejdsudvalget 9. september. Det er indledningsvis aftalt,     

      at grundkontingent og spilleret bliver på samme niveau som i 2010.  

 

6: Ad hoc udvalg 

         

a) Sponsorudvalg 

- forslag om etablering, formål, arbejdsområder/muligheder, udarbejdes af Glenn 

Telvig 

- bestyrelsen udpegede Glenn Telvig som formand og Mikkel Angerman, Henrik 

Larsen og Thomas Pedersen som udvalgsmedlemmer. 

- udvalgets første møde afholdes i løbet af september med deltagelse af Frede Kruse-

Christiansen og Claus Voglhofer.        

      

7: Økonomi. 

- medlemsstatus – 368 medlemmer. 

- økonomisk status m.m. fremsendes snarest belejligt skriftligt til bestyrelsens 

medlemmer 

 

8: Relationer til Greve Kommune og div. Organisationer i kommunen 

                 -     klubben er den 29. juni 2010 godkendt som folkeoplysende forening i Greve     

                       Kommune. 

                 -     efter ansøgning fik klubben bevilget kr. 7500,- til Sommerferieaktiviteter 

                 -     klubbens ansøgning til Idrætspuljen om støtte til eliten opnåede ikke en bevilling 

                 -     det besluttedes ikke at søge den særlige pulje til økonomisk støtte aktiviteter for    

                        særlige grupper af børn og unge 

                 -     klubben er optaget i Idrætsunionen 

                 -     Idrætsrådet har udsendt høring over 2 forslag til nyt kommissorium. Formanden    

                       udarbejder klubbens svar  

 

 

9: Logo.  

- Anvendelsesmuligheder – intet aktuelt 

- køb/salg – intet aktuelt  

 

 

 

 

10: Hjemmesiden. 

-     bestyrelsen tilfredse med indhold og omfang 

- mulighederne for mere ”Infovenlig” undersøges af Claus Voglhofer 



- mulighederne for mere ”spræl” undersøges/afprøves af Claus V. og Frede K-C 

 

11: Lokaleforhold m. m. 

 

- nøgler (udleveres til resterende på mødet) 

- tavler –herunder udformningen af Mesterskabstavler drøftedes. De nye tavler kan 

færdiggøres efter klubmesterskaber 2010. Mestre i den tidligere klub kommer ikke på 

disse tavler. 

- stor tilfredshed med udviklingen omkring klubhus og Cafe generelt 

- bag mærker – design og metode. Enighed om at vi lader ”Kina projektet” vente på 

evt. sponsormuligheder og bliver ved de mærker vi har. Bestyrelsen noterede sig, at 

mange flere kategorier skal administreres fremover. 

- seniormedlem, læge  Flemming Jensen har udarbejdet ansøgning til Trygfonden om 

en hjertestarter 

 

 

 

 

12: DGU. 

- doping og golf – almindelig DGU orientering, som medlemmerne i givet fald kan  

      søge oplysninger om på DGU’s hjemmeside 

- regionalmøde den 26. maj – Glenn’s referat fra mødet taget til efterretning 

- Golf.dk – skribenter. Vi har arbejde nok med klubbens egne informationer, men alle    

      erindrer sig om mulighederne 

 

 

13: Klubber i klubben, status og orientering fra 

- dameklubben 

- herreklubben 

- seniorklubben 

Taget til efterretning. 

 

14: Næste møde afholdes den 27. september 2010 kl. 19.00 i klubhuset 

 

15: Mødets afslutning. 

      Formanden takkede kl. 19.00 for et godt og konstruktivt møde.  

 

  

 

 

Frede Kruse-Christiansen 

formand og referent 

 

 

 


