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Referat nr. 04, møde den 07. juni 2011. 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Stig Person 
Claus Lindqvist 
Søren Kramer 
Tine Grening 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Roland Pedersen 
Claus Voglhofer 
 
 
1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 
 
2. Siden sidst. 
a : Referat fra bestyrelsesmøde 3 den 13. april 2011 godkendt. 
b : Orientering fra formand / direktør. Diverse praktiske ting er afklaret med    
     Jens Peter. 
c : Nyhedsbreve m.m. kører ” på skinner ”. 
d : Green Fee aftaler. Status Quo. 
e : Hole in One sponsor. Greve Golf A/S er indtrådt som sponsor, skilte skulle  
     komme på par 3 hullerne. 
f : 2 nye Børneattester er udfyldt og afsendt til godkendelse hos Politiet. 
    Den årlige pligtige erklæring er sendt med klubbens underskrift til  
    Kommunen. 
 
3. Internt. 
Stormskaden på Bag-bygningen er afsluttet. Huset genopføres som før - 
udbedringen påbegyndes snarest. 
Der drøftedes tøjlinie – art form og metode. Både til brug for holdspillerne og 
øvrige medlemmer. Stig har undersøgelser i gang og Claus Lindquist tager 
kontakt til et firma. 
 
4. Faste udvalg. 
 
a : Samarbejdsudvalg.  
Næste møde i juni, dato p.t. ikke fastlagt. 



 
b : Turnerings – og Baneudvalget. 
Forårsturneringen kørte godt uden problemer. 
Pink Cup den 5. juni blev arrangeret af Dameklubben, flot arrangement med 
56 deltagere og ca. kr. 17.000,- til Kræftens bekæmpelse. Rigtigt godt og flot 
gået af arrangørerne. 
Synoptik Cup, næste omgang er Pinseturneringen den 13. juni. 
Placeringslisten er opdateret. 41 deltagere i 3 rækker er tilmeldt. 
Subelitematch ? Ikke på plads p.t.. Claus Voglhofer prøver at finde en dato 
der passer. 
Der er aftalt møde i Turneringsudvalget onsdag den 6. juli til fastlæggelse af 
Klubmesterskaberne 2011, der er i slutningen af august og i begyndelsen af 
september. 
Der er aftalt Klubmatch søndag den 25. september for alle bestyrelses – og 
udvalgsmedlemmer samt personalet. Frede aftaler med Jens Peter. 
Peter Pro er kommet rigtigt godt i gang og er meget rost af spillerne der har 
deltaget i undervisningen. 
Bemanding. Efter at Glenn er udtrådt af udvalget, er Jørgen Gotfredsen 
indtrådt som formand. Udvalget består endvidere af Claus Voglhofer, Tino M. 
Pedersen, Poul Erik Rasmussen og Jesper Carstensen. 
 
c : Juniorudvalget. 
Der afholdes Camp på Greve Golfbane den 18 – 19. juni med overnatning i 
telte, spisning med forældrene, generationsmatch om søndagen der afsluttes 
med træning. 
Der er tilmeldt 1 junior til Kredsturneringen og 2 til Junior Distrikt Turneringen. 
Der bevilliges 1 trøje med logo til hver af disse juniorer. 
Sommertilbud med tilmelding – max. 10 deltagere pr. gang – til Peter på flg. 
datoer : 19. og 28. juli samt 3. og 9. august alle dagene kl. 10.00. Efter 
seancen med Peter serveres en let frokost med 1 vand til deltagerne. Der 
ønskes ligesom sidste år hjælp fra seniorerne, gerne 3 hver gang. 
Juniortræningen kører som den skal. 
Peter har været på besøg på Hedelyskolen, der har ca. 800 elever. Vil i den 
kommende tid satse på flere skolebesøg. 
Budgettet for Juniorudvalget enstemmigt besluttet hævet til kr. 35.000,-, 
således at udvalget betaler green fee for den forælder eller voksenmedlem 
der tager 3 juniorer med ud på fremmed bane. Der vil blive gjort opmærksom 
på dette til forældrene. 
Udvalget består p.t. kun af Claus Lindquist + 1 hjælper. Der efterlyses 
medlemmer til udvalget. 
 
d : Begynderudvalget. 
P.t. 15 spillere i undervisning, 2 fik kortet den 6. juni. 
Der vil fremover blive ført fraværsstatistik, duer ikke med afbuddene der 
ødelægger planlægningen. 
Der er tilmeldt 10 nye deltagere fra Ældresagen ( Senior plus Golf ) skal 
lægges ind i GolfSuite. 
” Netværksklubben ” går meget trægt. 



Stig har sammen med Peter arrangeret banevandring den 7. maj, der var 
tilmeldt 12 begyndere. Gentages i juni hvor alle klubbens medlemmer kan 
deltage. 
Udover Tine har udvalget p.t. 2 medlemmer. Flere søges, ligesom der søges 
flere faddere. 
 
e : Eliteudvalg. 
P.t. ingen bemærkninger. 
 
f : Regel – og Handicapudvalget. 
Oswald Academi p.t. på stand by abb. købes ikke. 
Hæfterne Golf Bobler 2 samt Golfreglerne 2008 – 2011 skal bruges i 
undervisningen til Regel – og Etiketteprøven for alle begyndere incl. 
juniorerne. 
Stig tager kontakt til Jens Peter for levering af flere Bobler og regler. 
Undersøger muligheden for udlevering af en velkomstpakke med disse samt 
et velkomstbrev. 
Roland og Stig registrerer scorekort for medlemmer af 186 -. 
Medlemmernes egen registrering er p.t. ude af kraft. 
Der er arrangeret banevandring den 8. juni kl. 19. – 21. Opslag i klubhuset. 
Baneservice er oppe at køre i alle weekender foreløbig til og med september. 
Der er 7 tilmeldt til at køre servicen, kalender er oprettet. Salg fra 
baneservicen skal foregå ved tee stederne. 
Udvalget har udover Stig 3 medlemmer. 
 
5. Sæson – planer og forløb. 
Golfens dag 2012 afholdes samme dag som klubbens åbningsturnering den 
15. april efter succes med dette i år. Der tages i god tid fat på planlægningen 
med annoncering, opstilling af stande, opslag m.v. så succesen fra i år bliver 
overgået. 
Senior + Golf har aftalt 2 infomøder pr. måned til og med oktober – bestemte 
mandage kl. 13.00. Arrangementerne køres af Frede og Seniorklubben. 
 
6. Ad hoc udvalg – p.t. ingen. 
 
7. Økonomi. 
Maj regnskabet er p.t. ikke klart, så Søren mailer det til bestyrelsen, når det 
foreligger. 
 
8. Relationer til Greve Kommune samt div. organisationer. 
Modtaget kr. 8.400,- af gamle klub’s formue. 
Modtager kr. 6.000,- af puljebeløbet jfr. § 79. 
Ansøgningen fra Eliten p.t. ikke afgjort. 
Ansøgningen til DIF’s boldpulje negativ. 
Ansøgningen om midler til sommeraktiviteter blev bevilliget med kr. 7.000,- 
 
9. Logo. 
 
10. Hjemmesiden. 



Stadig under udvikling. Køb af domæne fra den gamle klub i nærmeste 
fremtid. Frede taler med Flemming Schou. 
 
11. Lokaleforhold m.v. 
Nøgle til Tino udleveret. 
Hjertestarteren er ankommet og ophængt. Villy har undervist 1. hold 
omfattende de ansatte på banen. Næste kursus en dag kl. 18.00 for 
bestyrelsesmedlemmer, og udvalgsmedlemmer. Frede aftaler dato med Villy 
og melder efterfølgende ud. 
 
12. DGU. 
Ansvarsforsikringen er på plads. 
Klubben’s nye navn uden ny er på plads. DGU kortene ændres først når ny 
DGU sponsor træder til. 
Regionalmøde i DGU den 5. oktober 2011, Frede deltager. 
Udsendt materiale fra DGU udleveret til Bestyrelsen. 
 
13. Klubber i klubben. 
Kører derudad i højeste gear. Seniorklubben har nu rundet 70 medlemmer. 
 
14. Næste møde aftalt til torsdag den 18. august kl. 18.00 i klubhuset. 
 
15. Mødets afslutning. Mødet sluttede kl. 20.35, tak fra formanden for god ro 
og orden. 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                               Jørgen Gotfredsen 
             Formand                                                    Referent 


