
Greve Golfklub 
    Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 02, møde den 21. februar 2012 
 

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

a. Opfølgning og godkendelse af referat fra møde 1. Referatet godkendt. 
b. Invitation til Greve Kommunes kommunalbestyrelse samt relevante 

ansatte i kommunen fremsendt.  
c. Formanden har haft en snak med dir. Jens Peter Rasmussen om 

problemer med håndteringen af div. indmeldinger, samt at det halter 
lidt i administrationen med bogføringen. Det er foreslået, at der 
udarbejdes en manual til betjening af nye medlemmer. Der er i dag 
kommet 3 nye indmeldinger, der skal behandles hurtigt og rigtigt. 

d. Nyhedsbrev af 26. januar. OK. 
e. Medlemsstatus. Der er i dag registreret 476 medlemmer. Oversigt over 

medlemsantallet i de enkelte kategorier sendes løbende til 
bestyrelsesmedlemmerne. 

f. Green Fee aftaler. Der er p.t. ikke indgået nye. 
g. Informationsmødet den 7. februar gik efter planen med fremmøde af 32 

medlemmer, dir. Jens Peter, Peter Pro samt 6 bestyrelsesmedlemmer. 
Referat lagt ind på hjemmesiden. Det overvejes at ændre lidt på 
formen til næste år, med at placere de fremmødte ved runde borde og 
servere f.eks. en sandwich. Arrangementet vil så fald blive henlagt til 
Tune Hallen. 

 
3. Intern drøftelse. 
Der er ikke indkommet forslag til behandling på klubbens Generalforsamling 
tirsdag den 20. marts i Tune Menighedscenter. 
Arbejdsplan for generalforsamlingen fremlagt og vedtaget. Roland tager sig af 
it  fremlæggelsen af regnskaber og beretninger. 



Beretningerne fra de enkelte udvalg kan suppleres med aktuelle emner, der 
ikke er omtalt i beretningerne. 
 
Det er p.t. ikke nødvendigt med vedtægts ændringer. 
 
Emner til bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at indstille Claus Voglhofer og 
Roland Petersen til genvalg for en 3 årig periode, Tino Petersen til valg til en 1 
årig periode samt Jørgen Gotfredsen og et endnu ikke afklaret medlem til 
suppleanter for en 1 årig periode. Poul Erik Rasmussen og Aase Erringsø 
Larsen indstilles til genvalg til henholdsvis revisor og revisorsuppleant for en 1 
årig periode. 
Claus V. og Claus L. tager en snak med de aktuelle emner og deres mulige 
fremtidige arbejdsopgaver. 
 
Golfens dag den søndag den 15. april arrangeres i lighed med dagen i 2011 i 
forlængelse af klubbens åbningsturnering. Flyers er i trykken, skal være 
forsynet med dato og klokkeslæt for arrangementet. Lørdag den 31. marts har 
klubben stande i Waves, Greve Centret og hos Super Best i Tune Centret 
med opstilling af puttebaner. Husk bolde m. logo og puttejern ( højre og 
venstre samt evt. til juniorer ). DGU deltager på dagen med div. sponsor 
stande. 
Der udfærdiges en arbejdsplan med uddeling af arbejdsopgaver til de 
deltagende medlemmer. 
 
De af Hjerteforeningen tildelte 20 mini dukker til selvtræning af hjertestart  
fordeles med to til Juniorudvalget og de øvrige som tilbud på 
Generalforsamlingen. 
 
4. Faste udvalg. 
 
a. Samarbejdsudvalg. 
Der har ikke været afholdt møde i udvalget efter sidste bestyrelsesmøde. 
 
b. Turneringsudvalget. 
Der vil blive afholdt 1/8 finaler den fredag den 3. august kl. 16.00 og 1/4 
finaler fredag den 31. august kl. 15.30 i Regions Golf på Greve Golfbane. 
Lister til tilmelding til deltagelse på klubbens egne Region Golf hold vil blive 
opsat i klubhuset i starten af april, da der er frist for fastlæggelse/ændringer af 
kampdatoer frem  til den 31. marts. 
Holdkaptajnerne kontakter efterfølgende de interesserede spillere. 
Turnerings – og Aktivitetsplanen er ændret med hensyn til turneringer der 
fremover er åbne. Hjemmekampene i Region Golf matcherne på Greve 
Golfbane vil blive indlagt, når datoerne er endeligt fastlagt. 
DGU turneringen for drengespillere i juni tager CV sig af. 
Udvalget har p.t. 6 medlemmer. Jørgen G. træder ud af udvalget til 
Generalforsamlingen og Tino foreslås til indtrædelse i bestyrelsen og til at 
overtage formandsposten i udvalget. Blandt de interesserede medlemmer til 
valg til bestyrelsen nævnes muligheden for at indtræde i udvalget. 
 
 



c. Juniorudvalget. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
d. Begynderudvalget. 
Tine arrangerer møde med Peter pro., Tine, Linda og Frede for 
genopfriskning af betingelserne for kaninmatcherne. 
 
e. Eliteudvalget. 
Ingen bemærkninger. 
 
f. Regel – og Handicapudvalget. 
Der kommer snarest nye scorekort med plads til 4 spillere. 
Boblerne er bestilt. 
Der afholdes møde i DGU regi vedr. ændringerne i hcp reguleringen den 23. 
april. Stig og Frede deltager. 
Når mandskabsliste og arbejdsplan er udarbejdet for Baneservice, ønskes 
den ugentlige styring flyttet til sekretariatet i Greve. Der afholdes møde om 
konditionerne, hvorefter der træffes en afgørelse. 
 
5. Sæson planer m.v. 
Ingen nyheder vedr. Senior +Golf. 
 
6. Ad hoc udvalg. 
P.t. ingen. 
 
7. Økonomi. 
Der er p.t. ikke fremkommet en aktuel balance fra administrationen. 
Når endeligt regnskab foreligger, revideres det af Poul Erik Rasmussen. 
Det reviderede og underskrevne regnskab skal være færdigt og sendt til 
Frede på en pdf fil snarest og senest den 25. februar, idet det skal udsendes 
sammen med de øvrige materialer til generalforsamlingen. 
Budgettet for 2012 gennemgået, er endnu ikke på plads med de ønskede 
kontonumre. 
Regnskab og budget vil blive vist på storskærm når det behandles på  
generalforsamlingen. 
 
8. Relationer til Greve Kommune. 
Ansøgninger om tilskud til breddeidrætten er nu blevet så skærpet, at det er 
så godt som umulig at  søge. Vi opgiver i år. 
 
9. Logo. 
Ingen bemærkninger. 
 
10. Hjemmesiden. 
Kører godt med opdateringer. 
 
11. Lokaleforhold. 
Der er indkøbt 3 indendørs puttebaner og bestilt 3 bannere til PR brug. 
 



 
12. DGU. 
P.t. ingen bemærkninger. 
 
13. Klubber i klubben. 
Kører stille og roligt indtil sæsonen kommer rigtigt i gang. 
Seniorklubben har lagt Aktivitetsplanen for 2012 ind på deres hjemmeside. 
 
14. Næste møde. 
Bliver med den nye bestyrelse torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00. 
 
15. Mødets afslutning. 
Mødet sluttede kl. 20.00 med tak for god ro og orden fra formanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                     Jørgen Gotfredsen 
             Formand                                                          Referent 


