
  
 

 

REFERAT nr. 2. 2014 
fra 

Eliteudvalgsmøde mandag den 12. Maj 2014 

 
Til Stede: 

Jesper Carstensen – JC 

John Andersen - JA 

Jan Karvig – JK 

Tina Tingleff – TT 

Edith Kruse-Christiansen – EKC 

Axel Krag – AK 

 

Afbud fra: Thomas Schønnemann 

 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat  

2 .Kort evaluering af weekendens matcher 

3. Eliteudvalgets arbejdsområder og ansvarsfordeling 

4. Beskrivelse af udvalgets vision, mission og lignende 

    Skal være færdigt senest den 1. august 2014 

    Skal bruges til hjemmesiden 

5. Åbning på vision 2020, junior og elitearbejdet i Greve Golfklub 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

 

Ad 1 Godkendelse af referat.  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2 Kort evaluering af weekendens matcher. 

AK ingen sure miner ved ændring af holdopstilling efter lørdagens match til søndagens match, 

hvor der var et par nye ansigter. 

JC der var 3 juniorer på bag´en hos herrerne. God stemning. Ros til Axel. 

JC mente det var vigtigt med en ”kobling” til juniorudvalget 

Herrernes 1. hold vandt i weekenden begge deres kampe. 

 

JK Blev godt modtaget af 2. holdet – god stemning. Ønskede at få holdkort med hjemmefra. 

Det er spillernes ansvar på hjemmebane at aflevere resultat til turneringsleder. Holdet spillede 

Uafgjort lørdag og vandt deres kamp søndag. 

 

JA blev også modtaget godt af 3. holdet. Alle var glade og positive – ingen kritik – god holdånd. 

Fairplay og holdet hygger sig efter kampene. Super weekend. Holdet vandt begge deres kampe. 

 

AK Holdene til søndag bør ikke sættes lørdag. Man udtager en bruttotrup til weekendens runde så alle ved, 

at man er i spil til begge dage, og møder ind begge dage, men ikke er garanteret spilletid. Dette af hensyn til 

den enkelte spillers planlægning i forholdt til familie, job mv.  



EKC Stemningen hos dameholdet var god, som den plejer at være og efter kampen i Ledreborg  

blev der hygget med lidt at spise . desværre tabte vi kampen, selvom pigerne kæmpede og først måtte se sig 

slået på de sidste huller. Søndag blev det til en sejr over Skovbo. Alle hold i puljen har 2 point hver, men vi 

ligger dårligst p.g.a. de enkelte kampresultater. 

 

Alle udtrykte stor tilfredshed med, at der er fundet turneringsleder, som kan klare det administrative 

i  forbindelse med hjemmekampe. Startere til alle matcher var der ligeledes stor tilfredshed med.  

Det virker professionelt og findes også i andre klubber. 

Alle spillere havde udtrykt glæde over, at der havde været startere til matcherne. 

EKC Mindede om, at holdkort kan afleveres indtil et kvarter før kampstart.  

JA og JK ønskede ved udekampe, at få udfyldte holdkort med hjemmefra. 

JC forespørger Sekretariatet om holdlederne for herrer kan få adgang til Golfbox. 

Alle vedtog, at det skulle være den enkelte spillers ansvar, at aflevere sit resultat fra kampen til 

turneringslederen ved hjemmekampe 

 

Ad 3 Eliteudvalgets arbejdsområder og arbejdsfordeling. 

JC afleverede skema vedr. arbejdsområder og arbejdsfordeling med følgende punkter: 

Orientering af bestyrelse 

Årlig handlingsplan 

Budget 

Budgetopfølgning 

Udtagelse af bruttotrupper 

Udtagelse af hold 

Træning 

Træningsplaner 

Spillertøj 

Administration af Bolde 

Administration af udgifter til holdkampe 

Sponsorater 

Koordinering til andre udvalg 

Mødereferater 

 

Alle pkt. blev gennemgået og fordeling besluttet. (bilag 1) 

Listen er dynamisk, så der kan komme nye punkter på og andre kan tages af.  

 

Det blev endvidere besluttet at, da der nu er et fælles eliteudvalg skal der være et fælles budget. 

I budgettet skal indgå tilmeldinger af Greve Golfklubs bedste spillere til individuelle 

turneringer  

 

Ad 4 Beskrivelse af udvalgets vision, mission og lignende. Skal være færdigt senest 1/8-14. 

         Skal bruges på hjemmesiden. 

JC laver forslag til næste møde. 

 

Ad 5 Åbning på vision 2020, junior og elitearbejdet i Greve Golf. 

JC vedr. 2020 nedsættes der evt. en styregruppe. 

AK Claus Lindqvist burde sidde i Eliteudvalget som repræsentant for juniorerne. 

Evt. i forbindelse med at få de unge med som caddie til herreholdene og senere få dem 

indlemmet i truppen. 

TT det skal gøres attraktivt for piger, men hvordan trækker vi piger til. Jeg tænker f.eks. noget til 

hjemmesiden med billeder fra kampe, holdet m.m.  

JC er der nogen juniorpiger, der kan udvikle sig i juniormiljøet? Anbefalede TT at tage kontakt 

til Inge Larsen mht. brug af hjemmeside. 

AK man kunne eksempelvis rekruttere damer ved at deltage i åbne damedage i andre klubber og 

måske selv arrangere åbne damedage.   

TT havde tænkt over flere ting. JC foreslog at TT satte tingene på papir til næste møde, så vi 



kunne behandle det der måtte være relevant for udvalget og klubben. 

AK Vil til næste gang se på, hvilke handicap hold i højere divisioner har, herunder antallet af pro’er, 

økonomi, alder og træning.  

Svært at nå alle herrer, da der ikke er meget tid til hver. Heldigvis er der kommet flere til træning.  

Bedre med damerne, da de ikke er så mange 

JC budget for herreholdene mht. træning er fastlagt og der skal også tages hensyn til klubbens økonomi.  

EKC økonomi mht. træning må være en opgave for JC at tage med til bestyrelsen. 

AK træningstidspunkt rettes evt. for herrer. AK tager kontakt til baneejere for evt. flytning til mandag.  

 

Ad 6. Evt. 

JC alle herrer spiller udekampe i næste spillerunde dvs. 2 prøverunder i samme uge. 

Forslag om henvendelse til udeklubberne om det er muligt at spille prøverunde 2 uger før. 

JC-AK-EKC aftalte holdudtagelse som følger: 

Herrer udtages den 3. juni 2014 

Damer udtages den 5. juni 2014  

 

Ad 7. Næste møde 

JC foreslog mandag den 16. juni 2014 kl. 17.30. 

Dato og tidspunkt vedtaget. 

 

21.05 2014 

Edith K-C 

 

Bilag 1 

       UF=Udvalgsformand 
      HKPH=Holdkaptajn Herrer 
      HKPD= Holdkaptajn Damer 
      SPRD=Spillerrepræsentant Damer 
      SPRH= Spillerrepræsentant Herrer 
      Pro=Pro 
      

       

       

       

 
UF HKPH HKPD SPRD SPRH Pro 

Orientering af bestyrelse x           

Årlig Handlingsplan x x x x x x 

Budget x x x       

Budgetopfølgning x x x       

Udtagelse af bruttotrupper x x x x x x 

Udtagelse af hold x x x  x x x 

Træning           x 

Træningsplaner x x x     x 

Spillertøj x x x       

Administration af bolde         x   

Administration af udgifter til holdkampe x x x       

Sponsorater x x x x x   

Koordinering til andre udvalg x           

Mødereferater x x x x x   

              

 

 


