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Greve Golfklub 

Samarbejds- og Driftsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2015 

Dato:  27. november 2015 kl. 14 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stine Kiel Larson (SKL) 

Jakob Lunøe (JL) 

Inge Larsen (IL) 

Lars Hartig, konsulent (LH) 

Stig Person, konsulent (SP) 
 

 

1. Mødets åbning. 

Herunder fastlæggelse af endelige dagsorden 

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 3 – 2015 den 15. september 2015. 

(Emne fra sidste møde optaget på denne dagsorden under pkt. 7 B). 

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

4. Status klubben. 

a) Medlemsudviklingen – forventet status 1. december 2015. 

b) Overordnet aktuel økonomisk status. Foreløbig skitse til årsregnskab omdeles. 

c) Evt. etablering af betalingsmodul i Golfbox. 

d) Ordinær Generalforsamling 2016. 

e) Evt. andre aktuelle emner 

5. Status ApSet. 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant). 

b) Funktion klubhus og restaurant. 

c) Udviklingen i Company Days 2016. 

d) Udviklingen vedr. Erhvervsklub 2016. 

e) Evt. andre aktuelle emner. 

6. Lukket drøftelse: 

a) Status på etablering af klublokale på 1. sal. 

b) Drøftelse af budget og økonomi for 2015. 

c) Personaleforhold – begge parter - alle områder. 

d) Status på Implementeringen af det fælles Sekretariatsarbejde (Økonomi og Administration). 

e) Den gamle lade – muligheder. 

f) Evt. andre aktuelle emner. 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet:  

a) Indsatsen omkring PR, annoncering m.v. 

b) Om fastholdelse af medlemmer m.m. jfr. sidste møde pkt. 7 a. 

c) Linksugen – foreløbige planer for 2016. 

d) Ris – Ros – Info medlemsmøde 2016.       
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8. Status på Driftsområdeemner. 

a) Bane - status og planer. 

b) Maskinpark. 

c) Miljø – indberetning m.v. 

d) Personaleforhold, uddannelse m.v. drøftet under pkt. 6. C.  

9. Næste møde.  

10. Mødets afslutning. 

 

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

Den udsendte dagsorden godkendtes uden tilføjelser. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 3 / 2015 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 Der var ingen væsentlige områder at behandle under pkt. 3. 

  

Ad pkt. 4 a) SKL opgør endelig medlemsstatus den 1. december. Der indkommer fortsat 

udmeldelser. SKL udsender medlemsstatus.  

b) SP orienterede om økonomien og uddelte foreløbig skitse til årsregnskab 2015. 

Klubben følger det budgetterede og forventer et mindre overskud for året.  

c) Jeppe Dohn og SKL arbejder på en etablering af betalingsmodulet i Golfbox. 

Prissætningen er kompleks og der arbejdes på at finde en brugbar løsning for alle 

parter. 

d) Der afholdes ordinær generalforsamling i klubben den 3. marts 2016 kl. 19.  

e) Ingen yderligere punkter. 

  

Ad pkt. 5 a) JL og SKL orienterede om ApS’et økonomi, som blev taget til efterretning.  

APS’et har umiddelbart et positivt driftsresultat men ender på et negativt resultat 

primært pga. udgifter til byggeri af klubhus samt afskrivninger på maskinpark. 

b) Funktion Klubhus/restaurant:  

Der skal findes en løsning, så der på sigt kan afvikles såvel klubarrangementer 

(turneringer m.m.) samt private arrangementer samtidig. 

c) Company Days: Der kunne ønskes fortsat flere company days.  

Arbejdet omkring company days 2016 er i gang. Der tilbydes pakker til virksomheder 

og der er i skrivende stund booket mindre arrangementer i 2016.  

d) Erhvervsklub: JL oplyste at ApS’et ikke pt arbejder med etablering af erhvervsklub. 

e) Ingen yderligere emner. 

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – kun enkelte punkter refereres. 

a) Etablering af klublokale på 1. sal nærmer sig sin afslutning. Kun enkelte småting 

mangler. 

b) Lukket drøftelse 

c) Der søges en greenkeeper pr. 1. marts 2016. SP noterer sig personalesituationen i 

relation til budgettet. SKL undersøger de hjælpemuligheder, vi kan få gennem 

kommunen. 

d) Benny Flindt fortsætter sit arbejde i relation til økonomi i hvert fald i første halvår 

2016. 

e) Laden er nærmest kondemneringsmoden. Det overvejes at søge nogle muligheder for 

at rejse penge til istandsættelse af laden. Dog skal et evt. formål afdækkes, inden der 

arbejdes videre med projektet.  

f) Ingen yderligere emner. 
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Ad pkt. 7 a) Annoncering. Samarbejde mellem IL og SKL. 

Generelt omkring fællesarbejdet: kunne der være en fordel ved at SKL evt. ansættes 

af klubben? 

b) Fastholdelse af medlemmer. Der er i forbindelse med Linksuge i uge 29 planlagt en 

turnering for den gruppe af medlemmer, som aldersmæssigt ligger i midten og hvor 

der ofte kan være risiko for at de forsvinder i ”grupper”, når de finder et andet tilbud. 

Der arbejdes videre på dette samt på muligheder for at arrangere clinic med nogle af 

trænerne. 

c) Programmet for Linksugen 2016 er nu færdiggjort. Udvalget arbejder videre ud fra 

den turneringsplan, som er vedtaget. 

d) I Ris – Ros – mødet oktober deltog nogenlunde samme antal medlemmer som i 

februar. Dog var emnerne af en anden karakter, så indtil videre fastholdes et infomøde 

i februar samt et ris/ros-møde i oktober. Infomøde i februar er fastlagt til 04.02.16. 

  

Ad pkt. 8 a) Der er stor tilfredshed omkring redegørelsen for banens tilstand samt planer for 

samme.  

Muligheden for at etablere lys ved indkørslen afdækkes. SKL arbejder med dette og 

dette berøres endvidere i forbindelse med FKC’s møde med borgmesteren den 1. 

december. 

b) Der har vist sig nogle udfordringer omkring earthquaker’en, som ikke fungerer 

hensigtsmæssigt. Der arbejdes på en anden løsning. 

c) Indberetningerne foregår automatisk.  

d) Den 5. januar deltager LH, SKL samt greenkeepere i et DGU-arrangeret kursus 

omkring de nye tiltag mht. gødning m.m. 

  

Ad pkt. 9 Næste møde: 15. marts 2016 kl. 17:00 med spisning 

  

Ad pkt. 10 Mødet slut 15.15 

 

 

 

For referatet  

Inge Larsen 

07.12.15 


