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Deltagere: 
Claus Voglhofer 

Tine Grening 

Glenn Telvig 

Søren Kramer 

Claus Lindqvist 

Stig Person 

Frede Kruse-Christiansen 

 

Afbud: 
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Jørgen Gotfredsen, syg 

 

 

 

 

1: Mødets åbning kl. 19.00. 

Formanden bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde. 

 

2: Siden sidst: 

     a: Referat fra møde nr. 9/2010 godkendt uden bemærkninger. 

b: Aftalt at Nyhedsbrev udsendes ca. 1. februar. 

c: Claus V. indgår flest mulige Greenfee aftaler for 2011. 

d: Skiftet fra Golfbox til GolfSuite sker i nærmeste fremtid. Programmet rummer mange fordele 

til forskel fra Golfbox – herunder den bag ved alle typer arrangementer liggende administration 

og økonomi. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af turneringsudvalget har gennemgået et 

lille forberedende kursus. I disse dage modtager ”kursisterne” et øvelsesprogram. 

Bestyrelsen besluttede, hvilke områder vi skal kunne anvende i programmet, samt hvem- og 

hvilke adgangskreterier (roller), der skal tilrettelægges. Claus V. skriver til Ketty Ottosen herom.  

 

3: Intern drøftelse – diverse emner v/ formanden, kassereren m.fl. 



 

4: Faste udvalg: 

 

a) Samarbejdsudvalg: 
Det planlagte møde den 16. december blev aflyst på grund af snestorm. De nødvendigste 

drøftelser foretaget telefonisk. 

Næste møde bliver det ordinære møde i marts 2011. 

 

b) Turnerings- og baneudvalget: 
     Udvalgets bestyrelsesgodkendte oplæg til aktivitets- og turneringsplan for 2011 – herunder     

     arrangementerne fra klubberne i klubben – godkendt af Greve Golfbane. 

     Glenn foranlediger, at planerne lægges på hjemmesiden og i GolfSuite. 

     Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at udvalget - efter udspil fra Greve Golfbane - overvejer     

     mulighederne for at afvikle en Åben Subelite turnering den 21 maj 2011. 

 

 

c) Juniorudvalget: 
     Kommende aktiviteter overvejes at blive en samling i løbet af februar 

     Brugen af det golfudstyr klubben har modtaget fra den gamle klub administreres af udvalget. 

 

d) Begynderudvalget: 
     Beslutningen om at alle nybegyndere uddannes til/starter på golfspillet i Smørum er    

     nødvendiggjort af, at vi ikke kan forvente så mange nybegyndere på én gang, at vi kan afvikle    

     hos os selv. Sker det alligevel, afvikler udvalget så i Greve. Udvalget vil sammen med   

     Handicapudvalget forsøge at deltage/overvære uddannelseslektionerne i Smørum for at vise  

     ”ansigtet” for deltagerne fra vores klub. 

     Udvalget koncentrerer sig nu om at planlægge dannelse og drift af en ”kaninklub” og holder    

     første møde herom den 7. februar.  

 

e)   Eliteudvalget: 
     Vintertræningen afvikles frem til udgangen af marts på onsdage kl. 19 – 20. Det aftaltes i øvrigt    

     at Frede anmoder Jens Rasmussen om et samlet udspil/overblik over trænere og  

     træningsmuligheder for denne sæson – både for eliten, divisionsholdene, juniorerne, medlemmer  

     med kontingentlig ret til PRO træning, samt til individuelle tilbud til alle klubbens medlemmer. 

     Claus V. forestår styring/ledelse og  planlægning for de 3 divisionshold. 

     Bestyrelsen opfordrer til, at der annonceres via omdelte plakater og på hjemmesiden for    

     divisionsholdenes hjemmekampe. 

 

f)    Regel- og Handicapudvalget: 

     Det første scorekort i denne sæson er afleveret for hcp regulering! ! !  

     Udvalget overvejer at afvikle informerende regelaftener for interesserede klubmedlemmer i løbet   

     af sæsonen. 

 

 

5: Sæsonplaner: 

Der afholdes Informationsmøde for klubbens medlemmer den 23. februar kl. 19.00 i Tune 

Menighedscenter. Til forskel fra den kommende ordinære generalforsamling er form og indhold 

tænkt som en mulighed for, at interesserede medlemmer kan få lejlighed til at stille spørgsmål til 



både bestyrelsen og banen om dette og hint, små som store emner, ligesom bestyrelse og bane vil 

informere om sit arbejde og kommende planer. Indbydelse, program m.m. udarbejdes af Frede og 

udsendes via Nyhedsmail ca. 1. februar 

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. 

Muligheder for evt. deltagelse i div. turneringer individuelt eller for hold følges af 

Turneringsudvalget. 

Bestyrelsen ser med glæde frem til de kommende tiltag omkring raiting, baneforandringer, 

automatisk EDB udskrivning af scorekort m.m. 

 

6: Ad hoc udvalg: 

         

a) Sponsorudvalg: 

     Udvalget er i gang med planlægning af aktiviteter.  

 

      b)  Banekontrol: 

      Et oplæg fra Frede godkendtes og forelægges nu Greve Golfbane. 

      Stig Person blev udpeget som udvalgets formand.       

      

7: Økonomi: 

Kassereren fremlagde et meget foreløbigt resultat for 2010, der ser ud til at ende med et positivt 

resultat. 

Bestyrelsen drøftede kommende budgetlægning og regnskabsopfølgning.  

 

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

Klubbens ansøgning om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og    

Greveordningen resulterede i et tilskud på kr. 6.961,00 for 2011. 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for, at de af vore medlemmer, der er bosiddende som 

pensionister i Greve Kommune, evt. kan omfattes af reglerne om et aktivitetstilskud. Sagen 

undersøges af Stig. 

 

 

9: Logo:  
- anvendelsesmuligheder 

- køb/salg 

Ingen bemærkninger.  

 

 

 

 

10: Hjemmesiden: 

Ny platform er på vej. 

 

 

11: Lokaleforhold m. m.: 

Nøgler (udleveres til resterende på mødet). Turneringsudvalget mangler til 2 medlemmer. 

Mesterskabstavlerne er undervejs. 

Efter afslaget fra Trygfonden om tildeling af hjertestarter, drøfter Frede aktuelt en ny mulighed med 

Jens Rasmussen. 



 

12: DGU: 

Repræsentantskabsmøde varslet til den 26. marts i Korsør. Bestyrelsen besluttede, at Frede deltager 

i Temadagen den 25. og i selve Repræsentantskabsmødet den 26. sammen med Stig. 

DGU medlemsindberetning 2010 er på plads. 

Danmarks Idrætsforbund – medlemsindberetning for 2010 indsendes inden 31. januar.  

 

13: Klubber i klubben, status og orientering fra 

Dameklubben, herreklubben og seniorklubben. 

 

14: Næste møde afholdes i klubhuset den 15. februar 2011 kl. 19.00. 

 

15: Mødets afslutning. 

Formanden takkede for et godt og konstruktivt møde. 

  

 

 

 

 

For referatet: 

 

Frede Kruse-Christiansen 

formand 

 

 

 


