
Greve Golfklub 
Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 07, møde den 14. november 2011 
 

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

a. Referat fra møde nr. 6 godkendt uden bemærkninger. 
b. Orientering. Ingen særlige bemærkninger. Diverse meddelelser er 

udsendt. 
c. Nyhedsbreve. Kontingenter for 2012 er nu fastlagt, lægges ind på 

hjemmesiden. 
d. Green Fee aftaler, Claus Voglhofer tager action ved kontakt til de 

klubber vore medlemmer gerne vil besøge. Fra vor side kan tilbydes 
Kr. 200,- 

 
3. Intern drøftelse. 
Byggeplanerne vedr. udvidelse af ” skuret ” på Driving Range. Klubben har 
via et medlem leveret tegninger og indhentet priser - projektet overvejes.  
Frivillige ledere til de ledige poster i bestyrelse/udvalg har meldt sig. 
Formanden kontakter dem nærmere. 
Tee Time og/eller Golfhæftet er Greve Golfbane ikke interesseret i at indgå 
aftale med. 
 
4. Faste udvalg. 
a. Samarbejdsudvalg.  
      Referat fra sidste møde er udsendt. 
 
b. Turnerings – og Baneudvalget.  
       Afslutningsturneringen den 16. oktober havde deltagelse af 46   
       medlemmer, hvoraf kun de 7 var kvinder. Vejret var med, så alle kom   
       godt af sted og i mål. 
  



      Venskabsmatchen på Greve Golfbane med Smørum er blevet rykket fra 
      den 8. oktober til den 19. november. Tilmeldingen er p.t. over 72 spillere.    
      Styres af Frederikke/Smørum og Kasper/Greve.  
      Turneringsplanen for 2012 er nu på plads og lagt ind på hjemmesiden.   
      Der er udtalt ønske fra direktionen om arrangement af åbne turneringer  
      på Greve Golfbane. Turneringsudvalget drøfter dette på et kommende    
      møde og vender tilbage med indstilling.  
      Ingen ændringer i udvalgets bemanding der består af Jørgen G, formand,     
      Claus V., Poul Erik, Tino, Roland og Jesper Carstensen. 
 
c. Juniorudvalget.  

Juniortilbuddet/træningen i efterårsferien var iflg. Peter PRO en succes. 
Juniortræningen fortsætter uændret.  
Aldersgrænsen nedad for juniorer er p.t. ikke noget problem. Der vil blive 
taget stilling i hvert enkelt tilfælde, men under 6 år vil nok ikke blive 
accepteret.  
Udvalget har nu 4 medlemmer + Peter PRO. 
 

d. Begynderudvalget. Af hensyn til de forskellige kategorier for begyndere 
skal der afholdes møde med bl.a. Tine, Peter pro., Stig og Frede fra 
Greve Golfklub og Jens Peter og Peter F fra ledelsen samt Linda fra 
Ældresagen. Formålet er at sikre ordentlig vejledning og uddannelse for 
de tilmeldte samt sørge for de kommer godt igennem systemet og ikke 
tabes undervejs, så klubben mister potentielle medlemmer. 

 
e. Eliteudvalget. Claus V. var ikke tilstede. 
 
f. Regel – og Handicapudvalget.  
      Der afholdes evalueringsmøde om Baneservice med Jens Peter og de    
      øvrige involverede.  
      Der bliver udformet nyt scorekort med plads til 4 spillere.  
      Regelprøven er nu tilrettet med bl.a. korrekt logo.  
      Ny udgave af Golf i bobler udkommer i starten af 2012. 
 
5. Sæsonplaner.  
Der er kommet ny kontaktperson i Senior + Golf. 
Orienteringsmødet er fastsat til tirsdag den 7. februar 2012 og 
Generalforsamlingen til tirsdag den 20. marts 2012.  
Begge møder i Tune Menighedscenter kl. 19.00.  
Alle udvalg skal i starten af januar aflevere minimum en A4 side med årets 
beretning for udvalget. 
 
6. Ad hoc udvalg. 
 
7. Økonomi. 
Stig udleverede økonomisk oversigt pr. d.d. samt indledende forslag til budget 
for 2012. Begge dele blev livligt diskuteret. 
 
8. Greve Kommune m.v. 
P.t. intet svar på ansøgningen vedr. bredde og talent. 



Claus V. ansøger om materiale tilskud inden den 27. november. Bestyrelsen 
støtter Claus forslag. 
Frede og Stig var til dialogmøde på Greve Museum. Ikke noget af særlig 
interesse for Greve Golfklub, da det mest handlede om udlejning og styring  af 
kommunale lokaler. 
Det præciseredes at § 79 ansøgninger kun til motionsaktiviteter. 
Idrætschefen i Greve Kommune – Helge Mortensen - ophører. Stig deltager i 
afskedsreception den 29.11.2011. 
 
9. Logo. 
 
10. Hjemmesiden. 
 
11. Lokaleforhold m.v. 
Hjertestarterkurserne slut for i år. Stor tak til Villy Olesen. 
Materialeomkostninger ialt kr. 450.- 
 
12. DGU. 
Regionalmøde den 5. oktober 2011 afholdt i Korsør Golf Klub, hvor 
formanden deltog. Se evt. referat over debatten og oplysningerne. 
EU Kommissionen vil ikke acceptere de danske almennyttige foreningers 
status som momsfritagende og har derfor stævnet den danske stat. Vinder 
Kommissionen vil foreningerne få massive problemer. DIF varetager DGU´s 
interesser. 
Selskabsmedlemmer. Iflg. DIF´s regler kan selskaber ikke optages, hvorfor 
privatejede baner ikke kan blive medlem af DGU. Efter DGU´s opfattelse er 
DIF indstillet på at finde en løsning. 
Bestyrelsesansvarsforsikringen er tegnet, police er endnu ikke modtaget, men 
klubben har modtaget bekræftelse på dækning. 
Fyraftensmøde den 20. oktober i Søllerød havde deltagelse af Jens Peter og 
Frederikke. Orientering om mødet på næste møde med Jens Peter. 
 
13. Klubber i klubben. 
Dameklubben har afholdt Generalforsamling. 
Herreklubben. Generalforsamling ??? 
Seniorklubben har nu 75 medlemmer, afholder Generalforsamling til April i.h.t. 
vedtægten. 
 
14. Næste møde. 
Afholdes onsdag den 14. december kl. 15.00 i Smørum. 
 
15. Mødets afslutning. 
Formanden takkede for et godt møde der sluttede kl. 20.30. 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                          Jørgen Gotfredsen 
          Formand                                                                   Referent 


