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Bestyrelsen 

 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 
 

Referat nr. 08, møde den 04. november 2010 
 

 
Deltagere 

Frede Kruse-Kristiansen 
Roland Pedersen 

Glenn Telvig 
Claus Lindquist 

Tine Grening 

Jørgen Gotfredsen 
 

Afbud 
Robert Enroth 

Claus Voglhofer, arbejde 
Søren Kramer, syg 

 
 

1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen til alle fra formanden, der orienterede bestyrelsen om, 

at Robert Enroth har skiftet jobbet i Smørum ud med et job i DGU, 
og har derfor ønsket at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Jørgen 

Gotfredsen indtræder d.d. i bestyrelsen i stedet for Robert Enroth.  
Tak til Robert for godt arbejde i bestyrelsen. 

 

2 : Siden sidst. 
a : Referat fra møde nr. 7 godkendt, ingen bemærkninger. 

b : Referatet fra mødet mellem Jens Peter og Frede gennemgået og 
godkendt. 

c : Nyhedsbrev udsendt. Der har været annoncer og omtale af 
Greve Golfbane i lokalaviserne. 

d : Green Fee aftaler. Claus Voglhofer følger op på gentegningen 
samt undersøger muligheden for nye aftaler, 

e : Golfboks bliver erstattet af Golf Suite. Der vil blive etableret 
kurser i brugen for brugerne. 

f : Der arbejdes fortsat på at finde Hole in One sponsorer. 
g : Det er lovet at banen indlægges på de GPS systemer der 

anvendes i biler. 
 

3 : Intern drøftelse. 



 

 
4 : Faste udvalg. 

 
a : Samarbejdsudvalg.  

Sidste referat fra Samarbejdsmøde godkendt uden bemærkninger. 
 

b : Turnerings – og baneudvalget.  
Afsluttende turnering den 17/10 havde rimelig tilslutning og gik 

godt. 
Arrangement for de frivillige hjælpere, formænd og bestyrelsen 

udsat til foråret. 
Træningsoplæg fra Jens med individuel træning i Smørum 

gennemgået og taget til efterretning. 
Den overordnede samlede turneringsplan for 2011, der skal 

forhandles med Greve Golfbane, udarbejdes af Glenn, der skal have 

planer fra alle spillende udvalg og klubber i klubben tilsendt i løbet 
af november. 

 
c : Juniorudvalget.  

Der p.t. indmeldt 27 juniorer. Der etableres div. aktiviteter 
indendørs for at holde interessen fast vinteren over. Evt. 

anvendelse af tilbuddet om vintertræning overvejes.  
Juniordistriktsmødet i Rønnede barslede med en distriktsturnering i 

perioden maj – september på 4 baner i nabolaget. Matchfee bliver 
formentlig på kr. 50,-. Individuel tilmelding på Golfboks. 

Mulighed for økonomisk støtte til juniorerne undersøges. 
 

d : Begynderudvalget.  
Udspil fra Smørum så begyndere  kan få undervisning og træning i 

Smørum i 2011 accepteret indtil antallet af nybegyndere er øget og 

økonomien i Greve ny Golfklub tillader at undervisning og træning 
etableres i Greve. 

Udvalget forsøger at etablere en Kaninklub i Greve med henblik på 
at skabe tilhørsforhold og sammenhold blandt de nye medlemmer 

og samtidig give mulighed for generel orientering og om klubberne i 
klubben, når DGU kortet er opnået. 

 
e : Eliteudvalg.  

Claus Voglhofer udarbejder oplæg vedr. vinter- træning til 
Frede/bestyrelsen. 

Bestyrelsen forventer at Claus Voglhofer varetager ledelsen af alle 3 
hold i holdturneringen vedr. træning, matcher m.v. 

 
f : Regel – og handicapudvalg. 

Stig Person, der er medlem af udvalget, overtager formandsposten 

efter Robert Enroths udtræden af udvalget. 



 

 
 

5 : Næste sæson. 
P.t. ingen bemærkninger vedr. generalforsamlingen. 

Det overvejes at etablere et orienteringsmøde i februar for 
medlemmerne, så større spørgsmål kan vendes og bestyrelsen kan 

få input til generalforsamlingen. 
Medlemsorientering om medlemskategorier og betaling i 2011 

sendes ud til medlemmerne nu. 
Kommende matcher i 2011 undersøges med forpligtigelse til 

orientering i god tid til forberedelse af turneringsformer til 
turneringsudvalget. 

 
6 : Ad Hoc udvalg. 

 

a : Sponsorudvalget med Glenn som formand og Henrik Larsen, 
Mikkel Angermann og Thomas Pedersen som medlemmer tager 

action. 
 

b : Banekontrol. Frede udarbejder kommissorium og efterfølgende 
nedsættes et udvalg med start i 2011. 

 
7 : Økonomi. 

Medlemsstatus. Vi er p.t. 417 registrerede medlemmer. 
Økonomisk status. Kassereren var desværre fraværende p.g.a. 

sygdom. 
 

8 : Relationer til Greve Kommune. 
 

a : Kassereren har afsendt ansøgning om tilskud. 

 
b : Idrætsunionen. Stig Person indvalgt som repræsentant for  

Greve ny Golfklub. 
 

c : Idrætsrådet’s valgmøde den 24/11. Stig Person opfordres til at 
stille op. 

 
9 : Logo. 

Ingen bemærkninger. 
 

10 : Hjemmesiden. 
Ingen bemærkninger. 

 
11 : Lokaleforhold m.m. 

a : Nøgler udleveret. 

b : Mesterskabstavler er under fremstilling og opsætning. 



c : Klubhus og Cafe generelt. Fungerer tilfredsstillende. 

d : Hjertestarter - meddelelse fra TRYGfonden kommer tidligst i 
december. 

 
12. DGU. 

Orientering om udmeldelseskriterier i relation til 
Forbrugeraftaleloven modtaget og taget til efterretning. 

Klubben’s medlemsindberetning pr. 30. september er sendt. 
Udviklingskonferencen den 20/11. Frede deltager. 

Referat fra Regionalmøder modtaget og gennemgået. 
 

13. Klubber i klubben. 
Dame – og Herreklubben’s fælles arrangement afholdt med stor 

succes med mange flotte sponsorgaver. 
Seniorklubben har nu 64 medlemmer. Starter SIMgolf 

arrangementerne den 11. november og efterfølgende 4 måneder 

med 1 gang om måneden. 
 

14. Næste møde. 
Afholdes den 15. december efter en omgang SIMgolf , evt. i 

Smørum fra kl. 15.00. Frede taler med Jens. 
 

15, Mødets afslutning. 
Mødet sluttede kl. 21.15 i god ro og orden. 

 
 

 
Frede Kruse-Christiansen, formand       Jørgen Gotfredsen, referent 


