
 
Greve Golfklub 

Eliteudvalget 

 
Møde: Nr. 5 / 2015 

Dato:  08. oktober 2015 

Formål: Evaluering af sæson og set-up  

Deltagere: Jesper, Edith, Tina Axel, John, Jan og Bendt 

Afbud: Per og Kenneth 

Referent: Bendt 

 

Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af sidste referat. 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

2. Valg af referent 

Bendt blev valgt. 

 

3. Indlæg fra Kenneth omkring golfrejse. 

Bliver ikke noget pga. pris. Elitespillerne vil blive spurgt om interessen for en træningslejr i 

udlandet med egenbetaling kontra en lokalt. 

 

4. Greve Golfklubs Elite set-up. Hvad er godt?: Hvad kan vi gøre bedre? 

Mere træning i foursome. Axel tager det op til elitetræningen til næste sæsonstart. 

Ærgerligt med det store mandefald til sidste runde. Trupperne bør evt. skæres ned, så de der 

ikke viser sig til træningerne ikke udtages. Damerne vil til næste år gerne have udtagelsen af 

holdet tidligere end i år. Axel, Tina og Edith koordinerer dette.  

 

Mere struktur i træningerne ønskes. Axel vil lave fast program for træningerne til 

kommende sæson. Individuelle ønsker klares ved lektioner. 

 

Der ønskes mere åbenhed omkring holdudtagelserne. Axel foreslog, at vælge en anfører som 

sammen med holdleder og Axel evaluerer præstationerne.  

Ønske om at Axel kunne deltage mere aktivt i forbindelse med holdkampene, Det ville 

gavne holdånden og give Axel et bedre indblik i, hvordan den enkelte spiller præsterer. 

Jesper kigger på mulighederne så nogle af træningstimerne kan bruges på dette.  

 



Jesper fremlagde ønsker om muligheden for en anden sammensætning af udvalget i forhold 

til at udvalget skal arbejde med strategier, visioner og tilvejebringe endnu bedre muligheder 

for elitetruppen. 

Holdlederne og aktivitetsansvarlig udtræder af udvalget. Dette vedtaget. 

Udvalgets sammensætning er fremadrettet derfor, Jesper formand, Axel, pro, Kenneth, 

herrerepræsentant, Tina, damerepræsentant og Edith, økonomichef. 

 

Axel og holdlederne skal varetage det sportslige/administrative omkring holdene. 

Det blev foreslået, at 3. holdet hos herrerne består af 4-5 erfarne spillere suppleret med de 3-

4 juniorer, så der stille og roligt gennemføres et generationsskifte og de bedste juniorer har 

en gulerod og måske derfor kan fastholdes i klubben. 

Mail sendes ud omkring dette tiltage til spillerne om tilkendegivelse om, hvem der gerne vil 

være mentor for de unge.  

 

5. Orientering fra Axel om vintertræning 

Intet nyt 

 

6. Planlægning af aktiviteter i 2016 

Eliteudvalget vil gerne fastholde elitetorsdagene, AM/AM og afslutningsturnering. Jesper 

mailer formanden for turneringsudvalget de ønskede datoer.  

 

7. Kort orientering fra seneste bestyrelsesmøde 

Jesper orienterede om diverse nye tiltag besluttet på sidste bestyrelsesmøde. 

 

8. Evt. herunder update på afslutningsturneringen 

Jesper og Edith ansvarlige for afslutningsturneringen.  

Intet yderligere. 

 

9. Næste møde. 

Onsdag d. 28/10. Udskudt til 29/11.  

  


