
GREVE GOLFKLUB 

Samarbejdsudvalget for Ny Greve Golf ApS og Greve Golfklub. 

Referat nr. 1/2013 

Dato: 2. maj 2013 

Til stede: Leif Nyholm (LN) – Ny Greve Golf ApS 

Stine Kiel Larsson (SKL)  – Ny Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Stig Person (SP) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

  

 

DAGSORDEN 

 

1. Mødets åbning - herunder medlemmernes evt. tilføjelse af emner til dagsordenen. 

2. Jfr. lejeaftalen pkt. 6, vedtagelse af "Retningslinjer og kompetencer" - Tidligere formulering 

vedhæftes som forslag. 

3. Personsammensætning. 

4. Mødeform, herunder fremtidige åbne- og evt. lukkede dagsordenspunkter. 

5. Referent og referatform. 

6. Hensigtsmæssigheden i de nuværende samarbejdsformer således som de har udviklet sig på 

de forskellige områder siden håndtrykket i marts 2012 og Lejekontrakten fra 1.januar 2013 - 

ændringer eller fortsættelse. 

7. Status klubben: 

a. Medlemsudviklingen siden sidst - medlemsoversigt fremlægges af Stine. 

b. Overordnet aktuel økonomisk oversigt - hovedtal fremlægges på mødet Stig. 

8. Status banen: 

a. Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b. Det nye klubhus. 

9. Fællesanliggender: 

a. Personaleforhold - aktuelt og fremtidigt 

b. Økonomiske procedurer i sagsbehandlingen - indlæg fra Stig 

c. PR-indsatsen, herunder det fælles PR-udvalgs hidtidige arbejde og kommende 

ønsker/muligheder. 

d. Begynderområdet - antal, begynderudvalgets og trænernes indsats, jfr. i øvrigt 

Lejeaftalen pkt. 2.8 

e. Aktivitets- og turneringsplanen for 2013 - afviklede klubarrangementer og Company 

Days samt planlagte for resten af året. 

f. Hjemmesiden. 

g. Klubnyt. 

h. Brugen af begrebet "Sekretariatsmøde" der i dag er udtryk for det daglige samarbejdes 

nødvendige aftaler og beslutninger. 

10. Konkrete emner til drøftelse: 

a. Klubbens indhentning af tilbud, køb m.m. Prochoppen. 
b. Behovet for frivillige - baneudvalg, baneservice o. a. jfr. Lejeaftalen pkt. 7.6 

11. Næste møde. 

12. Mødets afslutning. 

 

 

 

 

 



 

Ad pkt. 1  FKC åbnede mødet ved at byde velkommen. 

LN ønskede tilføjet et punkt vedr. omfanget af det frivillige arbejde i klubben. 

Dette behandles under pkt. 6. 
   

Ad pkt. 2  De hidtidige retningslinjer og kompetencer blev gennemgået og tilrettet, 

således at de nu lyder: 

Bane ejer og Greve Golfklub har etableret et samarbejdsudvalg under 

følgende beskrivelse: Bane ejer og Greve Golfklub er enige om, at det er af 

største betydning, at der til stadighed er et godt samarbejde mellem parterne. 

Parterne forpligter sig til at holde hinanden underrettet om alle væsentlige 

forhold, der direkte eller indirekte berører samarbejdet. 

Ved eventuelle afgørelser er parterne enige om i videst muligt omfang at 

tilgodese golfsportens interesser og udvikling. 

Til sikring af samarbejdet afholdes så vidt muligt kvartalsvise 

samarbejdsudvalgsmøder, hvor repræsentanter for bane ejer og klubbens 

bestyrelse deltager. Samarbejdsudvalgets kompetence er en rådgivende 

funktion. 
   

Ad pkt. 3  Udvalget består af 2 personer fra hver part. 

Leif Nyholm og Stine Kiel Larsson fra bane ejer. 

Frede Kruse-Christiansen og Inge Larsen fra klubben. 

I det omfang, det måtte skønnes nødvendig, kan begge parter desuden invitere 

specialister med til møderne. 

I dette møde Stig Person, klubben. 
   

Ad pkt. 4  Mødeformen er som udgangspunkt uformel og refereres åbent. Der var dog 

enighed om, at dagsordenen om nødvendigt kan indeholde en lukket del. 
   

Ad pkt. 5  IL refererer møderne kortfattet. Referat godkendes af FKC samt LN inden 

offentliggørelse. 
   

Ad pkt. 6  Som udgangspunkt er der fra begge parter tilfredshed med samarbejdet, som 

det fungerer p.t.  

LN og SKL udviste dog bekymring for omfanget af det frivillige arbejde fra 

enkeltpersoner, idet et par frivillige havde trukket sig. FKC kunne oplyse, at 

klubben til stadighed søger frivillig arbejdskraft til at aflaste de nuværende 

udvalg. Helt aktuelt søger klubben efter en regelkyndig. 

   

Ad pkt. 7 a. SKL fremlagde medlemsstatus pr. 1. maj 2013. I alt 691 medlemmer. 

 b. SP fremlagde klubbens aktuelle økonomiske status. GGK indeholder sig 

indenfor budgettet. Kontingentafgiften til Ny Greve Golfbane ApS stiger i takt 

med det øgede medlemstal.  
   

Ad pkt. 8 a. LN redegjorde for NGGs økonomiske status, som fortsat er uændret. 

 b. Lokalplanen er endnu ikke vedtaget. P.t. nogle kommunale udfordringer 

omkring en evt. åbning af en rørlagt å samt en eventuelt etablering af en 

cykelsti på noget af banens areal. 
   

Ad pkt. 9 a. SKL oplyste at Tonny Jensen er ansat i caféen som daglig leder fra d. 1. maj. 

 b. SKL og FKC  oplyste at tilbuds- og kontingentstruktur drøftes på nærtstående 

Sekretariatsmøde. 

SP informerede om, at klubben har søgt Greve Kommunes Materialepulje om 

to skure til torden og lyn beskyttelse på banen. 



 

 c. FKC redegjorde i korte træk for de PR tiltag, som PR udvalget har planlagt og 

gennemført. Der planlægges p.t. gennemførelse af  DGU-kørekort på en 

weekend. 

 d. Der er kommet en del nye begyndere (både ved Golfens Dag og ”Ta’ med ud 

og spil”) Det øgede antal begyndere medførte, at der til begyndertræning ofte 

var 20 personer. Der er derfor nu lavet ekstra tider til begyndere. 

 e. FKC  spurgte  til company days. Jf. Lejeaftale pkt. 1.4. har NGG ret til at 

benytte banen 20 dage pr. år.  

Det blev aftalt, at FKC bliver underrettet i det omfang, at banen lukkes i mere 

end en time. 

 f.  IL og SKL skal fremover være webmastere på www.grevegolf.dk 

 g. Klubnyt udsendes jævnligt og nr. 5 er netop udsendt den 29. april. 

 h. Sekretariatsmøder afholdes i det omfang, det er nødvendigt. 
   

Ad pkt. 10 a. SKL afklarer med Dorthe Landstrøm, hvad hun kan tilbyde og i hvilket 

omfang, således at klubben er i overensstemmelse med praksis i  den 

nuværende og fremtidige proshop. 

 b.  FKC informerede om planerne med at etablere en ”søgeside” for frivillig 

arbejdskraft på www.grevegolf.dk  

Jf. ovenstående pkt. 6 søger vi helt aktuelt regelkyndige til handicap- og 

regeludvalget. 
   

Ad pkt. 11  Næste møde fastlagdes til 15. august 2013 kl. 10:00 
   

Ad pkt. 12  Mødet sluttede 12:30 
   

 

 

 

 

For referatet:  Inge Larsen, FKC og SKL 

http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolf.dk/

