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Referat nr. 07, møde den 27. september 2010 

 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 

Claus Voglhofer 

Søren Kramer 
Glenn Telvig 

Claus Lindqvist 
Tine Grening 

Jørgen Gotfredsen 
 

Afbud 
Robert Enroth 

Roland Pedersen 
 

1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen til alle fra formanden, der bemærkede, at vi nu er 406 

medlemmer. 
 

2 : Siden sidst. 

     a.  Referat fra møde nr. 6 d. 26. august godkendt, ingen bemærkninger. 
b. Orientering fra formand / direktør snakkene. Udsendt løbende til 

bestyrelsen, ingen bemærkninger, udover ros til forhandlerne. 
    Det bemærkes særligt, at Smørum har købt Passebækgård ud af     

    ejerkredsen. 
c. Nyhedsbrev med nye aftaler udsendes snarest og lægges ind på 

hjemmesiden. 
d. Henvendelse fra Greve Golfklub om mulighed for fusion og særlige 

tilbud til deres resterende medlemmer. Bestyrelsen fandt ikke en  
fusion relevant, hvorimod medlemmerne tilbydes, at de kan melde sig 

ind i Greve ny Golfklub og spille resten af 2010 uden betaling ved køb 
og betaling for medlemskab i 2011. Greve Golfklub nedlægges ved 

ekstraordinære generalforsamlinger den 30/11 og/eller den 08/12, 
2010. 



e. Claus V. følger op på Greenfee aftalerne for 2010 m.h.p. fortsættelse 

– herunder udvidelse - i 2011. 
 

3 : Intern drøftelse. 
Diverse aftaler med Banen for 2011 på plads og underskrevet. Mange nye 

spændende kategorier er kommet til, og bl.a. er det aftalt at kontingent nu 
kan betales halvårligt eller månedsvis med PBS afgift. 

Aftalerne gennemgået og drøftet. Godkendt af bestyrelsen. Lægges 
efterfølgende på hjemmesiden. 

 
 

 
4 : Faste udvalg. 

 
a. Samarbejdsudvalg.  

     Referat fra møder den 15. og 21. september kommer. 

 
b. Turnerings – og baneudvalg.  

     Klubmesterskabet afviklet til fuld tilfredshed. Tilmeldingen skal      
     indeholde hjemmeklub, da kun medlemmer af Greve ny Golfklub kan  

     deltage.  
     Desværre er der indløbet afbud til efterårsturneringen den  

     25/09.  
         Afslutningsturneringen den 17/10 arrangeres af Gerda og Palle  

     Mortensen.  
         Muligheden for en match med de frivillige i klubben  

     undersøges. Navne på aktuelle frivillige sendes til Glenn. 
 

c. Juniorudvalg.  
     P.t. 22 juniorer.  

    Der har været for mange aflysninger af træningstider, skal afhjælpes     

    hvis juniorerne skal fastholdes.  
    Vintermøder med Wii og Simulatorgolf arrangeres.  

    Juniordistriksmøde i Rønnede, Claus L. deltager. 
 

d. Begynderudvalg.  
    Udvalget har p.t. 4 medlemmer.  

    Tine Grening søger yderligere deltagere til udvalgsarbejdet samt    
    Faddere til afvikling af mandagenes kaninmatcher.  

    Særlig Kaninmatch arrangeres den 24/10, tilmelding i Golfbox.  
    For fastholde de nye medlemmers interesse for at spille golf i klubben    

    og træffe nye medlemmer påtænkes oprettet en ” kaninklub ”, samt     
    sikre orientering om, at de er velkomne i klubbens afdelinger samt de   

    3 klubber i klubben. 
 

 

 



e. Eliteudvalg.  

    Klubbens 1. hold er nu i 4. division og 2. holdet i    
    kvalifikationsturneringen.  

    Det planlægges at arrangere hulspilsturnering i 2011, hvor juniorer    
    med lavt hcp. indbydes til at deltage. 

 
f. Regel – og Handicapudvalg.  

Efter at Stig Person er tiltrådt udvalgets arbejde, klarer udvalget 
scorekortgodkendelser/hcp ændringer uden ventetid - ellers ingen 

bemærkninger. 
 

5 : Næste sæson. 
Beretninger fra de enkelte udvalg sendes i januar 2011 til Formanden til 

brug ved beretningen på Generalforsamlingen. De enkelte formænd for 
udvalgene kan evt. supplere deres beretning på generalforsamlingen. 

Medlemstilbud sendes allerede nu til alle medlemmer. 

Holdturneringen. Der tilmeldes 3 hold til næste sæson - de 2 herrehold samt 
et damehold. 

UNIbrew turneringen undersøges, mulighed for et senior / veteran hold, hvis 
økonomien kan falde på plads. 

 
6 : Ad hoc udvalg. 

 
     a: Sponsorudvalg. 

    Sponsorudvalg etableret med 4 medlemmer og Glenn som formand. Møde    
    i Smørum den 06/10 med Frederikke, hvor grænsen mellem klub og    

    banesponsorater skal trækkes. 
    Udvalgets arbejdsgrundlag og sammensætning lægges på hjemmesiden. 

 
7 : Økonomi. 

I forbindelse med at Passebækgård er købt ud af ejerkredsen, er der 

igangsat personaleændringer i administrationen. Derfor kniber det med at 
der er fulgt op på registreringen af bilag. Det virker derfor p.t. uoverskueligt 

med hensyn til de lagte budgetter. 
Det aftales, at der fremtig skal etableres forenklede og overskuelige 

budgetter over udvalgenes aktiviteter. 
 

8 : Greve Kommune, relationer. 
Annonce vedr. Greveordningen med svar inden den 31/10. Søren sørger for 

ansøgning af tilskud for medlemmer under 25 år. 
Høring om reglerne for Eliteidrætspulje kun for bedste elite – og 

landsholdsspillere. Frede svarer – vi har p.t. ingen bemærkninger 
Møde i Idrætsunionen den 06/10. Frede deltager. 

 
9 : Logo. 

Ingen bemærkninger. 

 



 

10 : Hjemmesiden. 
Nu med direkte forbindelse til Golfbox. Alle referater lægges ind. 

 
 

 
11 : Lokaleforhold m.m. 

Alle, der i.t.v. har ønsket nøgler, har fået. 
Div. mesterskabstavler er nu på vej. Claus V. og Jan Hemmingsen gør 

arbejdet færdigt. 
Der er søgt om en hjertestarter for et par måneder siden hos TRYGFONDEN. 

Der rykkes for svar. (Fonden har efterfølgende meddelt, at det tager et par 
måneder mere, inden afgørelse træffes). 

 
12 : DGU. 

Medlemstallene skal fremover oplyses til DIF pr. 01/01 og til DGU pr. 30/09. 

Søren ordner anmeldelserne. 
De nye aftaler for 2011 mellem Bane og Klub ligger p.t. til gennemsyn hos 

DGU. 
 

13 : Klubber i klubben. 
Dameklubben har p.t. 27 medlemmer. 

Herreklubben har p.t. 41 medlemmer. 
Seniorklubben har p.t. 63 medlemmer. 

 
14 : Næste møde. 

Næste møde afholdes den 04/11 2010 kl. 19.00 i klubhuset. 
 

15 : Mødets afslutning. 
Formanden takkede for tilslutningen til aftalerne samt for et godt og 

konstruktivt møde. 

 
 

 
 

Frede Kruse-Christiansen                              Jørgen Gotfredsen 
Formand                                                      Referent 


