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Møde: Nr. 4 / 2015 

Dato:  3. september.  

Formål: Evaluering af sæson 2015  

Deltagere: Axel Kragh(AK), Bendt Nolsøe(BN), Edith Kruse-

Christiansen(EKC), Tina Tingleff(TT) og Jesper Carstensen(JC) 

Afbud: Jan Karvig, John Andersen, Kenneth Kjeldstrøm og Per Johansen 

Referent: Jesper Carstensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Udvælgelse af referent 

2. Kort evaluering af sæsonen 

3. Status på budgettet 

4. Greve Golfklubs Elite set-up. Hvad er godt? Hvad kan og skal vi gøre bedre? Kort oplæg ved JC 

herefter debat om emnet. Herunder også udvalgets sammensætning.  

5. Indlæg fra Kenneth omkring golfrejse. 

6. Evt. 

7. Næste møde. 

Referat: 

Ad 1:  

Jesper meldte sig frivilligt. 

Ad 2:  

AK: Sæsonen gået sportslig som forventet med det materiale og indsats der har været. God søgning 

til træningerne. Mere struktur næste år så alle golfspillets facetter bliver trænet. 

TT: damerne vil udvide truppen til 10 spillere. De som er nye i truppen og måske ikke umiddelbart 

har mulighed for at spille sig på holdet, skal være til rådighed for regionsholdene, som tit mangler 

damer. Damerne vil dele sig i 2 gruppe, som skiftes til at få træning af Axel. Gruppen som ikke har 



træning af Axel, skal dog møde op og selvtræne.  

AK: mere fokus på foursomekonstallationer hos både herrer og damer næste år.  

Ad 3: 

EKC gennemgik regnskabet. Alt ser godt ud.  

35 timer til træning mangler at blive brugt. Udvalget enige om, at disse bruges i september, oktober 

og november med spillelektioner sammen med Axel. Primært for damer og 1. holdsherrer. 

 

Ad 4: 

Behandles på næste møde. 

Ad 5: 

Behandles på næste møde. 

Ad 6: 

AK undersøger vedr. mulighed for indendørs vintertræning relevante steder. 

JC: Afslutningsturnering for spillere og udvalg med efterfølgende spisning, kåring af årets spiller 

samt hygge? Vedtaget. AK, JC og EKC finder dato og sætter det op i Golfbox. 

Ad 7: 

Torsdag 8. oktober kl. 18.00 

 

  


