
Samarbejdsmøde december 2011 

Tilstede: Frede, Stig Peter F og Jens (referent). 

 

Velkomst  Jens bød velkommen 

Aftaler  Aftaler blev gennemgået og tilrettet og vil blive underskrevet inden jul 

Sponsorer Konceptet for sponsorater er ændret så priserne er sænket. Én 
medarbejder er nu dedikeret til at indgå sponsor- og erhvervsaftaler m 
virksomheder i Greve og omegn. Klubben kan og må henvise 
potentielle sponsorer til salgsafdelingen.  Klubben kan og må indgå 
aftaler m sponsorer uden modydelser. Aftaler skal dog godkendes af 
Greve Golfbane. 

Mellemværende Klubben mangler at afregne for vintertræning for medlemmer, juniorer 
og elite 

Driving Range Banen takkede for klubbens arbejde med at fremskaffe tegninger og 

prisoverslag for en udvidelse af overdækningen. 

     Man vil overveje de økonomiske muligheder. 

 

Scorekort Klubben ønsker at op til 4 spillere kan stå på et og samme kort – alt efter 

ønske. Golf-Suite har noteret ønsker og arbejder på en løsning med 

implementering inden sæsonstart. 

 

Regionsgolf Klubben har tilmeldt et hold til brug for klubbens næstbedste spillere, 
samt et hold i Senior B. Begge rækker kan spille mandag til torsdag  m 
start før kl 14, fredag eftermiddag, eller i weekends med start efter 
klokken 14. 

Medlemsfolder 2012 Jens sørger for ny medlemsfolder 2012. 

Begynder i Greve Jens sørger for at udarbejde ny folder: (eller den integreres i 
Medlemsfolder 2012).: ”Fra begynder til Alverdens baner” – hvordan 
kommer hver enkelt spiller videre fra A til Z uanset hvilken 
begynderkategori mm.  de tilhører. Folderen udarbejdes så både 
spillere, pro og administration og begynderudvalg, følger samme 
tilrettelagte procedure. I folderen skal både Ældresagen, Breakbox, 
Kom-i-sving mm. omtales. 

Greenfeeaftaler Klubben genforhandler greenfeeaftaler med omkringliggende klubber. 
18 huller koster kr. 200 i greenfee og kan ikke kombineres med andre 
rabatter. De klubber som Greve Golfklub indgår aftale med SKAL 



omtale samarbejdet på deres respektive hjemmesider for at opnå rabat 
på Greve Golfbane. 

Cafeen Det er planlagt at udvide cafeens åbningstider i 2012 
Cafeen kan lånes gratis til brug for bestyrelses- og udvalgsmøde efter 
aftale. Arrangementer i øvrigt forhånds bookes og forbrug betales efter 
aftale med den daglige ansvarlige. 

Banepleje Baneplejen fortsætter alt andet lige på samme niveau som i 2011. Dog 
forventer Greve Golfbane en forbedring af banens generelle stand i det 
meget dræningsarbejde er overstået, træer er plantet ud og maskiner 
til klipning af høj rough og indsamling er rough er indkøbt. Endelig er 
samarbejdet mellem greenkeepere i Smørum og Greve udvidet – 
herunder også brug af avancerede maskiner – herunder ovennævnte 
roughmaskiner. 

Byrådet Klubbens bestyrelse vil invitere byrådet , samt udvalgsformænd til Årlig 
golfdag på Greve Golfbane – hvilket bakkes op af Greve Golfbane. 
Klubbestyrelsen vil ansøge om tilladelse til at få vejskilte med 
”Golfbane” ved alle relevante veje mod banen – herunder ved krydset 
Køge Landevej/Karlslunde Centervej. 


