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Deltagere 

Frede Kruse-Christiansen 
Roland Pedersen 

Glenn Telvig 
Claus Lindqvist 

Søren Kramer 
Jørgen Gotfredsen 

Stig person som formand for Handicapudvalget 
Robert Enroth for at sige farvel 

 

Afbud 
 

Claus Voglhofer, arbejde 
Tine Grening, syg 

 
 

1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen fra formanden med tak til alle for godt samarbejde i 

2010. Velkommen til Stig Person som formand for Handicapud-
valget, Stig vil fremover deltage i alle bestyrelsesmøder. 

 
2. Siden sidst. 

a : Referatet fra møde 8 godkendt uden bemærkninger. 
b : Medlemsorientering er udsendt til alle medlemmer. 

c : Nyhedsbreve m.v. udsendes jævnligt efter behov. 

d : Greenfee aftaler. Claus V. arbejder med disse. 
e : Vi går fra Golfbox til Golf Suite pr. 1. januar. Kurser afholdes i 

uge 2 kl. 17.00 i Smørum af Ketty. 
Mandag den 10. Frede, Claus L., Stig, Jørgen, Roland, Tina og 

Søren. 
Onsdag den 12. Palle, Gerda, Karin Søbæk, Claus V., Tino og Glenn. 

 
 



 

3. Intern drøftelse. 
Frede Kruse-Christiansen orienterede om, at den gamle 

Greve Golfklub – efter ekstraordinære generalforsamlinger 
den 30. november og den 8. december 2010 nu er endelig 

nedlagt fra og med den 31. december 2010. 
 

”Ved den sidste afgørende ekstraordinære generalforsamling var 15 
Stemmeberettigede medlemmer mødt frem og nedlæggelsen blev 

vedtaget med alle 15 stemmer for. 
 

Der konstateredes aktiver i form af juniorudstyr, som efter 
bestyrelsens forslag blev besluttet overdraget til Greve ny Golfklub. 

 
Der konstateredes en formue på ca. kr. 241.000 der efter – jfr. 

vedtægterne - generalforsamlingens beslutning skulle overdrages til 

gavn for børn og unge i Greve - alternativt Dansk Golfunion. 
Der blev fremsat 3 forslag: 

 
a) Bestyrelsen foreslog,  

- at midlerne blev fordelt så bredt som muligt til børn og unge inden 
for kultur og fritidsklubber i Greve Kommune.  

- et af generalforsamlingen nedsat udvalg på 3 personer skulle via 
Idrætsrådet indhente ansøgninger fra alle interesserede klubber, 

der max kan tildeles en portion på kr. 10.000. 
 

b) Forslag fra Frede Kruse-Christiansen, 
- midlerne overdrages til Greve ny Golfklub på følgende betingelser 

og vilkår: 
1: Midlerne opdeles i 6 lige store portioner, hvoraf klubben kan 

anvende 3 portioner i 2011 og 3 portioner i 2012 til flg. formål: 

    1.1: I hvert af årene 2011 og 2012 anvendes 1 portion til  
           annoncering og markedsføring på skoler i Greve Kommune    

           og evt. i andre medier for at rekruttere børn og unge fra  
           Greve Kommune til at spille golf- herunder et særligt tilbud  

           til handicappede unge. 
    1.2: I hvert af årene 2011 og 2012 anvendes 1 portion til  

           aflønning af PRO for træningslektioner for klubbens juniorer. 
    1.3: I hvert af årene 2011 og 2012 anvendes en portion til  

           juniorernes deltagelse i golfturneringer/golfarrangementer. 
 

2: Midlernes tilstedeværelse og forbrug skal specifikt fremgå af 
Greve ny Golfklubs regnskaber i 2011 og 2012. 

 
3: Der indgås skriftlig aftale med Greve ny Golfklub om midlernes 

overdragelse, betingelser og vilkår. 

 



c) Bestyrelsesmedlem Jim Hansen foreslog, 

- Midlerne fordeles blandt de fremmødte medlemmer (15) med pligt 
til, at hver enkelt donerede beløbet videre til børn og unge i Greve 

Kommune. 
Forslagenes afgørelse: 

Efter en kort debat stod det klart, at den gamle klubs siddende 
bestyrelse under ingen omstændigheder var indstillet på, at de 

mange midler skulle tilflyde og gavne juniorafdelingen i Greve ny 
Golfklub på Greve Golfbane og dermed golfsporten i sin helhed. 

Bestyrelsen: Flemming Schou Nielsen, Klaus Hemp, Per Larsen, Jan 
Petersen, Søs Bencke, Jim Hansen og Hans Chr. Warming – fik efter 

et par formelle afstemningsrunder vedtaget deres eget forslag. 
 

Afslutningsvis nedsatte generalforsamlingen det besluttede 3 
mandsudvalg, der fik Flemming Schou Nielsen, Anni Hemp og 

Yvonne Person som medlemmer. 

Udvalget skal annoncere efter ansøgninger i februar, beslutte i 
marts og udmelde i april 2011, hvem der får del i de ca.  kr. 

241.000.” 
 

Greve ny Golfklubs bestyrelse tog med beklagelse Frede 
Kruse-Christiansens orientering til efterretning. Man var af 

den opfattelse, at der havde været en fantastisk mulighed 
for at styrke golfsportens rekrutterings- og juniorarbejde, 

hvilket Greve ny Golfklubs bestyrelse havde fundet yderst 
rimeligt – de mange penge kommer trods alt fra 

kontingentindbetalinger fra tidligere og nuværende 
golfspillere i Greve.  

 
 

4. Faste udvalg. 

a : Samarbejdsudvalget: 
Der afholdes møde i morgen den 16.12.2010 

 
b : Turnerings- og Baneudvalget: 

Udkast til turneringsplan, tee-steds lukning samt oversigtsplan 
fremlagt til godkendelse. Enkelte rettelser - herefter godkendt af 

bestyrelsen. 
 

c : Juniorudvalget:  
Aftalte vinteraktiviteter sættes i gang.  

Claus L. har hentet golfudstyr fra den gamle klub til juniorerne hos 
Flemming Schou. 

 
d : Begynderudvalget.  

Ingen bem. da Tine var fraværende (syg). Den kommende sæson 

bearbejdes stadig – jfr. tidligere drøftelser. 



 

 
 

e : Eliteudvalget: 
Claus V. udarbejder elitekalender som sendes til bestyrelsen. Claus 

V. varetager forholdet til DGU vedr. div. holdene i Greve ny 
Golfklub. 

 
f : Handicapudvalget.  

Robert Enroth udtrådt - i stedet er Stig Person indtrådt som 
formand. Stig indkalder udvalget - der nu består af Stig, Roland og 

Claus V. - til internt møde i januar. 
 

5. Næste sæson. 
Som forberedelse til den ordinære generalforsamling i marts 2011 

inviteres til medlemsmøde i februar til en omgang løst – fast 

orientering fra bestyrelse og baneejer, samt modtagelse af kritik – 
ros samt gode råd til fremtiden fra medlemmerne, som bestyrelsen 

kan tage til overvejelse/behandling i bestyrelsesarbejdet.  
Udvalgene udfærdiger beretning for 2010 til brug på Generalfor-

samlingen. Indlæg fra mødet i februar kan evt. indgå. 
Nyhedsbrev vedrørende overgangen fra 2010 til 2011 med 

udmelding blev udsendt i november. 
Tilmeldelse til diverse eksterne turneringer samt etablering af 

interne turneringer skal være en bestyrelsesbeslutning af hensyn til 
økonomien samt baneejers accept. 

P.t. ingen tilmeldinger i 2011. Gælder ikke elite – og 
juniorturneringer, der er på plads. 

 
 

 

6. Ad hoc udvalg. 
a: Sponsorudvalget: 

Sponsormateriale fra Frederikke er klar - sendes til Glenn. 
 

b: Banekontrol: 
Frede kommer med udspil til næste bestyrelsesmøde. 

 
7. Økonomi. 

Regnskabssystemet er under omlægning til Smørum’s system - lå 
tidligere i Passebækgård’s system. 

 
8. Greve ordningen. 

Klubben har modtaget kr. 6.961,- for 2011 der udbetales i 2 rater. 
Stig Person indvalgt i Idrætsrådet og lægger ” billet ” ind på at blive 

medlem af talent – og breddeudvalget. Stig er tillige medlem af 

Idrætsunionens bestyrelse, så Klubben er godt repræsenteret. 



 

9. Logo. 
Ingen bemærkninger. 

 
10. Hjemmesiden. 

Fungerer – ingen bemærkninger. 
 

11. Lokaleforhold m.m. 
Flere nøgler til Turneringsudvalget. 

Mesterskabstavlerne er formentlig snart klar til ophængning. 
Klubhus og Café fungerer tilfredsstillende. 

Desværre afslag fra Trygfonden på en hjertestarter. FKC arbejder 
på nyt initiativ. 

 
12. DGU. 

Intet aktuelt. 

 
13. Klubber i klubben. 

Intet særligt fra Dame- og Herreklubberne. 
Seniorklubben har udfærdiget Aktivitetsplan for 2011, der er lagt på 

seniorernes hjemmeside.  
 

14. Mødets afslutning. 
Tak fra formanden for et godt møde.  

Næste møde mandag den 24. januar kl. 19.00 i klubhuset, hvis det 
kan lade sig gøre ( tilkørselsforhold og opvarmning ). 

 
 

 
 

 

Frede Kruse-Christiansen                         Jørgen Gotfredsen 
          Formand                                           Referent 


