
GREVE GOLFKLUB 

Samarbejdsudvalget for Greve Golf ApS 

Referat nr. 3/2013 

Dato: 17. december 2013 

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

Stine Kiel Larsson (SKL)  – Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

Stig Person (SP) – Greve Golfklub  

 

DAGSORDEN 

 

1. Mødets åbning - herunder fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

2. Parterne orienterer om væsentlige områder siden sidst både i Samarbejds- og i 

Driftsområdet.  

3. Lukket drøftelse af budget og økonomi 2013. 

4. Orientering m.v. om kommende klubhusbyggeri. 

5. Orientering/drøftelse af arbejdet i det fælles PR udvalg – referat vedhæftes. 

6. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1  FKC åbnede mødet ved at byde velkommen. Den udsendte dagsorden 

godkendtes. 
   

Ad pkt. 2  Omkring samarbejdet generelt var der enighed om, at det forløber helt perfekt. 

Der hersker en gensidig respekt for hinandens beslutninger.  

Der er ligeledes enighed om de udviklingsmæssige beslutninger i klubben. 

FKC orienterede om, at klubben påtænker at lave en ny organisationsstruktur.  

Den nuværende model med syv bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter er 

ikke hensigtsmæssig.  

Der arbejdes på en model med et forretningsudvalg, som forventes at skulle 

mødes ca. 10 gange årligt samt en bestyrelse der formentlig vil skulle mødes 

tre gange årligt (mod nuværende 8 – 9 møder) 

Der er planlagt et fremtidsmøde den 9. januar. Herefter vil der blive stillet 

forslag om vedtægtsændringer, som vil kunne sættes til afstemning ved den 

ordinære generalforsamling i marts.  

Herudover arbejder klubben på at strukturere en Jobbørs/frivilligbørs.  

På det PR mæssige område har IL ansvaret for Greve Golf på facebook og på 

sigt vil SKL og IL arbejde på en modernisering af www.grevegolf.dk 

 

SKL orienterede om den personalemæssige situation herunder muligheden for 

brug af praktikanter.  

 

På Driftsudvalgsområdet orienterede FKC  om et kursus i de nye miljøregler, 

til hvilket klubben havde tilmeldt to personer. DGU aflyste imidlertid kurset 

men har efterfølgende tilbudt at afholde et internt kursus i klubben, hvilket 

GGK agter at holde dem op på. 

 

SKL orienterede om APS’ets nye navn: GREVE GOLF ApS (ikke længere Ny 

Greve Golf) 
   

Ad pkt. 3  Der refereres ikke fra den lukkede del af mødet.  
   

http://www.grevegolf.dk/


Ad pkt. 4  Der arbejdes ud fra en plan B omkring klubhus. Dvs. en tilbygning på den 

eksisterede bygning ud fra køkkensiden (på det område, hvor der i 2013 var 

placeret et telt) 

Tilbygningen vil blive på 120 m2 og vil bl.a. rumme fem toiletter samt to 

omklædningsrum. 1. salen vil i første omgang fremstå ”rå”. FKC orienterede i 

den forbindelse om, at klubben vil undersøge mulighederne for at kunne få 

etableret klublokaler på 1. salen. 
   

Ad pkt. 5  Referatet fra PR møde 10. december blev gennemgået. SKL orienterede om 

den netop afsluttede medlemsundersøgelse. 
   

Ad pkt. 9  Mødet afsluttedes med ønsket om positive kommende aftaleforhandlinger og 

et godt nytår til alle. 
   

 

 

Referent 

Inge Larsen. 


