
Greve Golfklub 
    Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 01, møde den 18. januar 2012 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Roland Pedersen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Tine Grening p.g.a. arbejde. 
 
1 : Mødets åbning kl. 18.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 
 
2. Siden sidst. 

a. Referat fra bestyrelsesmøde 8, 2011 godkendt uden bemærkninger. 
b. Formanden orienterede om snakken med direktøren, ikke til referat. 
c. Nyhedsbrev udsendt 21.12.2011 med oplysning om rabataftalerne. 

Vedlagt en Voucher til medlemmerne. 
d. Green Fee aftaler lægges på hjemmesiden – også de spanske. 

 
3. Intern drøftelse. 
Økonomimodellen færdigbehandlet og lagt på hjemmesiden. 
Byggeplanerne på Driving Range er p.t. sat i bero. 
Golfens dag er den 15. april, arrangeres i lighed med dagen i 2011. Lørdag 
den 31. marts undersøger Stig om muligheden for stand i Waves ( Claus 
Voglhofer ), i Greve Centret ( Tine Grening og Dame klubben ) og evt. hos 
Super Best i Tune Centret ( Jørgen Gotfredsen og Seniorklubben ). 
Nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med de nye aftaler udsendes i 
givet fald i forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamlingen den 20. 
marts. 
Emner til bestyrelsen har meldt sig. Bestyrelsen tager en drøftelse med dem 
om deres interesseområder. 
 
4. Faste udvalg. 
 
Samarbejdsudvalg.  
Referat fra mødet den 16. december 2011 er sendt ud – gennemgået og taget 
til efterretning. 

 
 
 



Turnerings- og Baneudvalget.  
Der mangler bekræftelse på træningsplanen for Elite-, Junior- og klubbens 
øvrige medlemmer fra Peter Pro. Claus V. taler med PP. 
På Aktivitetsplanen er flere turneringer nu markeret som åbne. Der tages 
efterfølgende beslutning om hvordan de adviseres til interesserede. 
DGU turneringen på Greve Golfbane den 9 – 10 juni 2012. CV tager aktion i 
april. 
Regions Golf. Stig Person udnævnes til Holdkaptajn for Seniorholdet SB4. 
Roland og Claus Lindqvist tager sig af Holdet i A rækken (A6) med Roland 
Petersen som officiel Holdkaptajn. Kun fuldtidsmedlemmer kan deltage i 
Regionsgolfturneringen.  
Der udarbejdes skrivelser til de medlemmer i de relevante grupper. 
Bemanding. Jørgen G. forlader bestyrelsen på generalforsamlingen og 
genopstiller som tidligere som suppleant. Jørgens afløser i bestyrelsen skal 
dermed gerne kunne overtage formands posten i Turneringsudvalget. 

 
Juniorudvalget. 
Ingen bemærkninger. 

 
Begynderudvalget. 
Tine fraværende. 

 
Eliteudvalget. 
Ingen bemærkninger. 

 
Regel - og Handicapudvalget. 
Der har været afholdt evalueringsmøde om Baneservice.. Det er aftalt med 
Jens P. at de involverede får bedre forhold og support fra Cafeen under 
arbejdet i 2012. 
Nye scorekort er p.t. under udformning. Vigtigt at rubrikken med EDS forbliver 
på kortet. 
Golf i Bobler o.a. til  2012 – Stig spørger til indkøb af disse. 
DGU varsler, at der vil blive indført nye hcp regler pr. 01.07.2012, der matcher 
de internationale. Når dette er en realitet, tilrettets systemerne og der gives 
meddelelse til medlemmerne. 
 
5. Sæsonplaner. 
Der er p.t. intet nyt fra Senior + Golf. 
Aftaler vedr. Orienteringsmødet den 7. februar samt Generalforsamlingen den 
20. marts er på plads – begge i Tune Menigheds Center kl. 19.00. 
Orienteringsmødet afvikles som sidste år uden formel dagsorden. Vi 
orienterer om arbejdet i klubbens områder, og deltagerne får lejlighed til at 
spørge ind efter behov. Banen deltager på lige fod med bestyrelsen. 
Både Orienteringsmødet og Generalforsamlingen annonceres i Nyhedsbrev 
og på Hjemmesiden  
 
6. Ad hoc udvalg. 
P.t.  ingen. 
 
 



7. Økonomi. 
Status oversigt for 2011 er p.t. ikke klar fra sekretariatet. 
Budget 2012 vil blive forsynet med div. kontonumre til styring af økonomien 
hos de enkelte udvalg. Alle udgiftsbilag afregnes med Stig inden 
fremsendelse til sekretariatet.  
Der indføres kørselstilskud til bestyrelsesmedlemmer o.a. i forbindelse med 
særlige/større kørselsopgaver. Afregnes efter godkendelse på særligt skema 
til Stig Person. 
 
8. Greve Kommune.  
Indberetningen til Greveordningen står Frede for. 
Byrådet incl. andre relevante fra Greve Kommune indbydes til en omgang 
golf på Greve Golfbane den 15. juni 2012. Stig laver udkast til invitationen. 
Claus V. og Peter PRO i gang med indkøb efter kommunens seneste 
materialebevilling. 
 
9. Logo. 
 
10. Hjemmesiden. 
 
11. Lokaleforhold. 
Hjerteforeningen’s donation af dukker (førstehjælp/hjertestarter) overlades til 
fordeling via Seniorklubben. 
Der indkøbes 3 puttebaner, samt 2 – 3 standere med klubbanner, bl.a. til 
brug i forbindelse med Golfens dag (Stig ansvarlig). 
 
12. DGU. 
Bestyrelsesansvarsforsikringen er tegnet og accepteret. Vi har p.t. ikke 
modtaget police. Jørgen rykker. 
DGU har indgået ny forsikringsaftale for medlemmerne med TRYG forsikring. 
Jørgen vil gennemgå det væsentlige i forsikringen på orienteringsmødet den 
7. februar. 
Tema – og Repræsentantskabsmødet varslet til den 23. og 24 marts i Korsør, 
Frede og Stig deltager. 
 
13. Klubber i klubben. 
Ingen bemærkninger. 
 
14. Næste møde. 
Møde nr. 2, 2012 er fastlagt til den 21. februar kl. 18.00 i klubhuset. 
 
15. Mødets afslutning. 
Mødet sluttede ca. 21.00 med tak til de fremmødte fra Formanden. 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                      Jørgen Gotfredsen 
           Formand                                                              Referent 


