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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2016 

Dato:  7. juni 2016 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 
 

 

1. Mødets åbning. 

a) Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

2. Siden sidst. 

a) Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 3 den 14. april 2016 

b) Klubnyt 5, 6, 7 og 8/2016 – bemærkninger til emnerne. 

c) Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf.dk m.m. 

d) Sekretariatsarbejdet 

e) Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

3. De faste udvalg – status, arbejde, møder og bemanding. 

a) Begynderudvalget  

b) Juniorudvalget – referat møde nr. 2 d. 13. april, mail af 2. maj fra Claus Lindqvist  

c) Eliteudvalget  - referat møde nr. 2 d. 28. april, mail af 2. maj fra Jesper Carstensen 

d) Turneringsudvalget  

e) Bane og Miljøudvalget 

f) PR og Infoudvalget - referat af møde nr. 1 d. 19. maj, mail af 31. maj fra Inge Larsen 

g) Handicapudvalget – Årsrevisionen, nye hcp. og spilleregler 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg  

b) Klubhus og Cafe. 

c) Status på begyndertræneruddannelse 2016 - hvem og hvor mange? Uddannelseskartotek hos LS. 

d) Fast konkret og dagligt arbejde med GIC – status – herunder seneste runde. 

e) Faste sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU. 

f) Aftale om fællestræning og boldsamling 2016 på plads – fleksibilitetsproblemer. 

g) Status og evaluering på Golfens Dag 17. april 2016 under mottoet ”Golf er en livslang kærlighed”. 
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5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Seneste nyt fra Borgmesteren vedrørende orientering og drøftelse af emner fra mødet med 

Borgmester og ledende medarbejdere i Greve Kommune – bilag mail af 6. januar fra FKC, 

Borgmesteren 20. januar samt FKC 10. april og 2. juni. Endvidere borgmestersekretæren 2. juni. 

b) Status på salg o udnyttelse af fritspilsordningen Selandia Golf. 

 

 

6. Intern drøftelse 

a) Klublokalerne – intern / ekstern rekv.  

b) Personaleforhold 

c) Evt. andre emner 

d) Muligt nyt sponsorudvalg – mail af 3. juni fra FKC. 

e) Div. DGU udspil – bla. Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Ældresagen. 

f) Forberedelse af bestyrelsesmøde den 16. juni. 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. april 2016 – bilag vedhæftet. 

b) Puljebevillinger 2016 fra  kommunens   Bredde- og Grevepulje. 

c) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

d) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Fast opfølgning på DGU’s sundhedsarbejde – bl.a. seneste DGU Klubnyt 

b) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

c) Høring af Handleplaner på Idræts- og Fritidsområdet 2016 – 2019 Greve Kommune. 

d) Evt. nyt fra FrivilligCenter Greve  

e) DIF-undersøgelse 

f) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møde  

 

10. Mødets afslutning. 

  

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Punktet 8a1 blev føjet til dagsordenen. ”Skoleprojekt gammelt/nyt” 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 3: ingen kommentarer. Referatet godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 5, 6, 7 og 8/2016. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. Der skulle være 

udsendt et klubnyt i uge 22. Dette kommer i uge 23 i stedet. 

c. I seneste nummer af TunePosten var der en artikel fra Golfens Dag. PR-udvalget arbejder på flere 

nye artikler. 

d. Sekretariatsarbejdet: der udsendes referater fra klubbens ugentlige møder med sekretariatet. Punktet 

refereres endvidere under punkt 4e.  

e. FKC orienterede kort om de to ulykker der havde været på Karlslunde Centervej. Lørdag, den 4. juni 

forulykkede en bil med unge mennesker på stien mellem hul 4 og 5. Karlslunde Centervej var 

spærret. Passagerne måtte skæres fri, men alle slap med livet i behold. Tirsdag, den 7. juni om 

morgenen torpederede en bil en bilist, som kom ud fra Fløjterupvej.  

 

  

http://www.grevegolf.dk/
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Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Referat fra Juniorudvalget, PR-udvalg samt fra Eliteudvalg taget til efterretning.  

Bane- og Miljøudvalget er kommet i gang med baneservice. Der har været lidt udfordringer omkring de 

lister, som skal være tilgængelige for de frivillige. Der arbejdes på at løse dette problem. Mht. spørgsmålet 

om kontantbetaling, så vil det ikke være muligt at betale kontant, såfremt der ikke er personale til stede i 

sekretariatet. 

Der er fire personer, som via GiC har tilkendegivet, at de vil være behjælpelige med vedligeholdelse af 

udenomsarealer. Lars Hartig vil gerne tage sig af dette. LS sender navne på de fire personer til LH. 

Der blev spurgt til den informationsskrivelse, som var lavet med henblik på ”projekt smukt baneanlæg”. I 

skrivelsen er specificeret hvem der har ansvar for hvilke huller og skrivelsen tænkes ophængt ved 

indcheckningscomputeren. Forslag til informationsskrivelse til medlemmerne er sendt til sekretariatet den 

26. april. Iflg. FKC skulle den rettes iht. Køge-modellen. FKC kontakter SKL. 

Ellers intet nyt at referere under dette punkt. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Næste møde er 30. juni. 

b. Klubhus og Café. Dameklubben har klaget over manglede plads og utilfredsstillende mad ved 

arrangementet den 25. maj. Forløbet af dagen har været drøftet af SKL og FKC ved sekretariatsmøde 

den 31. maj. SKL har svaret at huset råder over tre lokaler, som kan udlejes separat. FKC 

understregede at det som udgangspunkt ikke kan garanteres, at dette ikke sker igen. Dameklubben 

overvejer maxdeltagerantal på 36 personer på dameklubbens månedsafslutninger fremover.  

c. Der er uddannet et antal begyndertrænere. LS registrerer de personer, som har gennemgået 

uddannelsen med henblik på optimal udnyttelse af disse kræfter i fremtiden. FKC forespurgte, om de 

implicerede skulle have et diplom. Har DGU evt. et diplom, som kan anvendes til formålet. 

d. Golfspilleren i Centrum. LS har som drøftet på seneste FU-møde indledt et samarbejde med 

DGU/Robert Enroth. LS laver et oplæg til fremlæggelse på Bestyrelsesmødet omkring arbejdet med 

berøringsområder for GGK. 

e. Tonni Jensen har opsagt sin stilling med udgangen af juni. Charlotte Hindkær, som allerede er ansat i 

cafeen, har tilkendegivet, at hun gerne vil overtage det daglige ansvar. 

Greenfee juli: FU indstiller til at der – i lighed med tidligere år – tilbydes halv pris på green fee i juli 

måned. 

f. Fællestræning: eliteudvalget har anmodet om at Axel står til rådighed, når klubbens divisionshold 

spiller på hjemmebane. Dette var tilfældet ved de seneste kampe ultimo maj. Der har efterfølgende 

været udfordringer med at finde de nødvendige erstatningstimer for juniorerne. Dette forventes løst 

og der opfordres til at planlægningen for 2017 sker i bedre tid, så der kan tages de nødvendige 

hensyn. 

g. Dagen forløb godt. Der herskede lidt forvirring omkring driving range, men der var enighed om at 

dette var svært at undgå, fordi alle gæster mere eller mindre kommer på én gang og er ivrige efter at 

komme i gang. Mellem 100 og 150 besøgende. Golfens Dag 2017 er den 30. april. 

 

Ad pkt. 5 

a. Der er fortsat ikke kommet svar på klubbens henvendelse til Borgmesteren.  

b. Fritspilsordningen har vist sig at være en stor succes. 78 medlemmer har tilkøbt ordningen. Det er 

endnu ikke muligt at sige noget om udnyttelsen for så vidt angår vore egne medlemmer og 

gæstebesøg. Dette gøres op med udgangen af året. 

 

Ad pkt. 6 

a. Klublokalerne: LS forespurgte til klubkontoret, som roder en del.  

Ellers intet at referere. 

b. Som refereret under punkt 4e erstattes Tonni Jensen af Charlotte Hindkær. 

c. Intet at referere 
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d. Sponsorudvalget, som ellers har været sat lidt på vågeblus, har fået et nyt potentielt medlem fra 

medlemskredsen. FKC har afholdt første møde med vedkommende.  

e. DGU-udspil 

FKC orienterede om de forskellige tiltag. Torben Lindholm har fået målt banen op med henblik på at 

få etableret en hjertesti. Omkostningerne hertil afholdes af Hjerteforeningen. En åbning af stien 

tænkes festligholdt i klubben. Dette kan evt. generere potentielle golfspillere. 

f. Bestyrelsesmødet den 16. juni blev planlagt. BF gennemgår økonomien med de enkelte udvalg. LS 

forbereder materiale til GiC.  

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. juni: vi har rundet 1000 medlemmer. Heraf de på Golfens Dag rekrutterede 

prøvemedlemmer.  

b. Intet at referere 

c. BF gennemgik klubbens økonomiske status som følger det budgetterede. Der er fortsat restanter, 

men der arbejdes med dette. 

d. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

1. Skoleprojekt gammelt / nyt. Det gamle skoleprojekt er stoppet 6. juni. FKC har sendt en 

evaluering. Mht. det nye projekt, så er der en række betænkeligheder. FKC foreslår, at det drøftes 

ved næstkommende bestyrelsesmøde, om GGK skal indgå i projektet, som fremover kommer til 

at berøre 4. eller 7. årgang. (GGK vil rette sig mod 7. årgang) 

Projektet skal indeholde 6 timer / 2x3 timer eller 3x2 timer. GGK vil foreslå 3x2 timer.  

Perioderne er september / oktober og april / maj. 

GGK vil skulle bruge to lønnede instruktører (dvs. en udover AK) da vi fremover skal tage imod 

en hel skoleklasse ad gangen. 

2. DGU meddeler, at en byretsdom fastslår, at medlemmerne i en golfklub selv har pligt til at gøre 

sig bekendt med vedtægternes opsigelsesbestemmelser og derved overholde disse og fortsat 

betale kontingent, til reglerne er opfyldt. 

b. Intet nyt. 

c. Idrætsrådet udarbejder høringssvar. FKC indsender derfor ikke noget, som ellers refereret ved 

seneste møde. 

d. FrivilligCenter Greve: intet nyt 

e. DIF har iværksat en undersøgelse om idrætsforeninger. Målsætningen for 2025 er at 25% af 

danskerne er aktive i foreninger, 75% er idrætsaktive. FKC har besvaret det udsendte spørgeskema. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

 

Bestyrelsesmøde: 16. juni 2016 

FU:   20. juli 2016 kl. 17:00 

FU:   1. september 2016 kl. 17:00 

Bestyrelsesmøde: 6. oktober 2016 kl. 17:00 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

10.06.2016 


