
Greve ny Golfklub 
Bestyrelsen 
 

25. februar 2011. 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 02, møde den 15. februar 2011. 
 

Deltagere: 
Frede Kruse-Christiansen 
Roland Pedersen 
Glenn Telvig 
Claus Lindqvist 
Søren Kramer 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Jørgen Gotfredsen 
 
 
1. Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen fra formanden til en fuldtallig bestyrelse. 
 
2. Siden sidst. 
a : Referatet fra møde 01 den 24. januar 2011 godkendt uden bemærkninger. 
b : Orientering fra mødet i januar med deltagelse af Jens, Peter, Rosita, Frede 
og Claus V. Referat er tilsendt bestyrelsen efterfølgende til opfølgning. 
c : Nyhedsbreve er udsendt. Ingen bemærkninger. 
d : Green fee aftaler. Claus V. fortsætter opfølgningen efter aftale med Jens. 
 
3. Intern drøftelse.  
Orientering om nødvendig ændring af Samarbejdsaftalen. 
Medlemsskab af Golfmuseum på Hotel Munkebjerg ved Vejle p.t. ikke 
interessant. 
Golfens dag. Formanden kontakter direktøren. 
 
4. Faste udvalg. 
 
a : Samarbejdsudvalg. Næste møde afholdes onsdag den 23. marts. 
 
b : Turnerings – og baneudvalget. Aktivitets – og turneringsplan for 2011 er 
godkendt og accepteret.  
Klubben er interesseret i Subelite match den 21. maj. Claus V. går videre med 
ønsket til Jens. 
Klubben deltager i Synoptik Cup med 3 – 5 interne matcher. Tilmelding inden 
1. marts. Nærmere om deltagelse og tilmelding senere. 



c : Juniorudvalget. Der er udsendt materiale med orientering og tilmelding til 
diverse juniorturneringer. Tilmelding til kredsturneringen senest først i  marts, 
her kan max. 15 juniorer deltage. 
 
d : Begynderudvalget. Materialerne til samling af nybegynderne i Smørum 
indtil Greve selv kan overtage er på plads. 
Der oprettes en kaninklub / netværksklub for nystartede medlemmer under 
begynderudvalget. Tilmeldingsliste torsdage til spil mandage 16.30 – 19.00. – 
spontant fremmøde også muligt. 
  
e: Eliteudvalget. Træning onsdage i Smørum incl. marts, fortsætter i Greve til 
april., garanteret til den 24. oktober.  
Aftale vedr. indsamling af bolde fortsætter uændret. 
Nyansat pro.træner skal være med til at bygge Greve op. 
 
f : Regel – og handicapudvalget. Orientering om registrering af scorekort på 
hjemmesiden på info.mødet den 23. februar. 
 
5. Sæsonplaner. 
Det er besluttet hvert år i februar at afholde et åbent Informationsmøde for alle 
medlemmer til orientering om de aktiviteter, der i årets løb skal ske i klub og 
på banen, samtidig får medlemmerne lejlighed til at fremkomme med deres 
meninger og synspunkter til hjælp for baneejer og bestyrelse, så vi opnår de 
bedst mulige forhold for alle, der færdes på Greve Golfbane.  
Mødet i 2011 afholdes den 23. februar kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. 
Der aftales ikke en egentlig dagsorden. Flg. er foreløbig aftalt : Formanden 
lægger ud, Ketty og Søren gennemgår anvendelsen af Golf Suite, Jens P. 
orienterer om banen, Søren K. gennemgår økonomien og oplægget til næste 
års budget, afsluttes med generelle spørgsmål og forslag fra medlemmerne. 
Efter mødet vil der blive mulighed for at få svar på egne problemer i de 
respektive udvalg. 
Stig og Jørgen sørger for de fornødne materialer. 
 
Generalforsamlingen afholdes ligeledes i Tune Menighedscenter onsdag den 
16.marts. Indkaldelse med dagsorden og relevante bilag udsendes 
umiddelbart efter orienteringsmødet. 
 
Golf Suite. ” Sandkassen ” er nu åben for de relevante medlemmer, så de kan 
øve sig. 
 
Glenn har deltaget i møde vedr. Senior + Golf. Greve ny Golfklub er 
interesseret i tilmelding for indslusning af nye medlemmer. Tilmelding senest 
den 31. marts. 
 
Samarbejde med lokale idrætsklubber / - foreninger er under overvejelse. 
 
 
 
 
 



6. Ad hoc udvalg. 
 
a : Sponsorudvalget. Kommunikationen er ikke for god i udvalget, så der vil 
blive foretaget nogle udskiftninger. 
 
b : Banekontrol oprettes som nyt udvalg med Stig Person som formand. 
Grundlaget for arbejdet er godkendt og lægges ind på hjemmesiden. 
 
7. Økonomi. 
Søren fremlagde regnskab og første forslag til budget. 
 
8. Relationer til Greve Kommune med div. organisationer. 
Ansøgning til Greve Golfklub ordnes af Claus L.  
§79 puljen for 65+ ansøges af Stig og Claus V. 
Ingen mulighed for ansøgning til Elitepuljen, der kan søges til talent og 
breddearbejdet i klubben. Claus V. og Søren. 
 
9. Logo. 
Ingen bemærkninger. 
 
10. Hjemmesiden. 
Ny platform under oprettelse forventes færdig primo marts. 
 
11. Lokaleforhold m.m. 
De sidste nøgler til udvalgsmedlemmer udleveres. 
Mesterskabstavlerne er klar til opsætning. 
Jens undersøger muligheden for en sponsoreret hjertestarter. 
 
12. DGU. 
Det er blevet anbefalet at Greve ny Golfklub tegner en Bestyrelses-
ansvarsforsikring. Det er derfor besluttet at tegne en sådan forsikring med en 
dækningssum på kr. 2.000.000,-. Jørgen begærer forsikringen tegnet. 
 
13. Klubber i Klubben. 
Alle 3 klubber trives i bedste velgående, selvom vejret ikke indbyder til 
udendørs aktiviteter. Seniorklubben kompenserer dette ved at spille SIMgolf i 
Grøndalscentret 1 gang om måneden. 
 
14. Næste møde. 
Møde 03 i 2011 afholdes onsdag den 13. april kl. 18.00 i klubhuset. 
 
15. Mødets afslutning. 
Af hensyn til tyverialarmen skal mødet være afsluttet kl. 22.00. Vi nåede det 
lige. 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                               Jørgen Gotfredsen 
            Formand                                                     Referent 


