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 GGK bestyrelsesmøde 5 -2016   

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

 

Møde: Nr. 5 / 2016 

Dato:  25. november 2016 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Claus Lindqvist (CL) 

Michael Stoltenberg (ML) 

Jeppe Dohn (JD) 

Jesper Carstensen (JC) 

Roland Pedersen (RP) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

a) Opfølgning på -  og godkendelse af referat fra møde nr. 4 -2016 den 12. oktober 2016. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU 

 

3. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

a) Orientering efter møde nr. 3-2016 afholdt d.d. – bilag mødets dagsorden vedhæftet. 

 

4. Klubarbejdet – de faste udvalg. 

Hvert af de 7 faste udvalg har ordet på skift over følgende emner: 

a) Orientering om/referat af møder og arbejde i sæsonen indtil nu. 

b) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) Orientering om planer og arbejde i resten af sæsonen 2016. 

d) Orientering om planer og arbejde i 2017 

e) Udvalgets sammensætning.  

 

5. Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Spørgsmål/bemærkninger til de seneste referater fra sekretariatsmøderne (nyordningen) 

b) Drøftelse af evt. emner fra FU møde 6 – 2016 d. 15. november – Inge eftersender referat 

c) Evt. nyt fra ad hoc udvalget for Linksugen 2016/17 v/Jeppe Dohn. 
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d) Ad hoc udvalget for Aktivitetskalenderen – forslag 2017 v/Jeppe Dohn 

e) Status Sponsorudvalget v/FKC 

f) DANA CUP 2016 – status og sidste nyt v/LS 

g) Overbliksstatus på Golfspilleren i Centrum v/LS 

h) Venskabsaftale – bilag referat seneste møde 11. november vedhæftes 

i) SGS ordningen fortsætter uændret i 2017 

 

6. Økonomi 

a) Forventet medlemsstatus 1. december 2016 – bilag, tal pr. 1. november vedhæftet 

b) Overordnet økonomisk status 

c) Forberedelse af budget 2017 

d) Evt. andre emner fra / til kassereren. 

 

7. Fremtid 

a) Ordinær Generalforsamling 2017 – datoer, forslag, valg, dirigent m.m. 

b) Drøftelse / forslag til indhold af bestyrelsens opsamlings- og organisationsmøde 21. januar 2017. 

c) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

     

8. Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.:  

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, Ældresagen, DGU, 

DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet.  

Bla.  

a) De ansøgte puljer – bilag mail af 14. november fra FKC 

b) DGUs regionalmøder (vi deltog den 2. november her i klubben) 

c) Flygtningesituationen v/FKC 

 

9. Mødekalender:  

FU møde nr. 1 – 2017   

Best.møde nr. 1 – 2017 Opsamlingsmøde den 21. januar 2017 

 

10: Mødets afslutning – forventes kl. ca. 16.30. 

 

REFERAT 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

FKC bød velkommen. En særlig velkomst til Bruno Lundgård Hansen, som var inviteret til mødet.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på referater:  

Ingen kommentarer til referat fra møde nr. 4 den 12. oktober 2016.  

b) Orientering fra formand og FU: FKC informerede om at der nu endelig efter næsten to års ”kamp” 

var kommet tilsagn fra kommunen om etablering af den ønskede skiltning i lokalområdet. Udover 

piktogram om golfbane vil skiltet også have et piktogram for restaurant.  

I forbindelse med møder omkring SGS samarbejdet og foranlediget af Køges brand i bla. bagrum, 

rådede Køges bestyrelse til at de øvrige klubber gennemgik alle forsikringsforhold. Dette er nu sket 

og alle forsikringer er på plads. Pga. et skift af CVR-nummer på et tidspunkt var der en diskrepans 

omkring klubbens bestyrelsesansvarsforsikring. Dette er nu også på plads.  

Kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer blev kort drøftet.  

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg: 

a) Møde nr. 3-2016 blev afholdt umiddelbart inden bestyrelsesmødet.  
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FKC refererede kort fra mødet. Der havde under mødet været enighed hos parterne omkring alle 

forhold. Hovedaftalen skal genforhandles i december. Fremover vil aftalen ikke have en egentlig 

deadline for genforhandling, men vil derimod indeholde et opsigelsesvarsel.  

Lejeaftalen forventes færdiggjort inden nytår. Der er 3-4 paragraffer omkring skat og moms som skal 

på plads. SKL og FKC indhenter ekstern hjælp fra Jørgen Mathiesen (GAF og tidligere golfmanager 

på Skjoldenæsholm) for at få disse sidste ting færdiggjort.   

FKC nævnte kort økonomien for restauranten.  

  

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

De 6 punkter for hvert udvalgt refereres under ét ved de respektive udvalg.  

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

Udvalget har i 2016 primært holdt møder i forbindelse med turneringsafviklinger, i alt 7 møder 

senest den 3. november. Der er afholdt 11 klubturneringer. P.t. arbejdes der med at færdiggøre 

arbejdet for 2016. Klubkalenderen for 2017 færdiggøres og der arbejdes på nogenlunde samme 

turneringer som i 2016.  

Udvalget har fået ét nyt medlem Thomas Flindt. Thomas Flindt overtager ambassadørrollen for 

BOSS/Synoptik Cup.  

Herudover har RGP givet tilsagn om at fortsætte arbejdet i bestyrelse. Udvalget består således 

af seks medlemmer.  

 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

Eliteudvalget har afholdt i alt fem møder. Ét af de seneste fokuspunkter i udvalgets arbejde er 

eventuel støtte til spillere, der turner pro. Udvalget har tilsendt bestyrelsen materiale omkring 

dette. FKC udtalte sin tvivl om, hvorvidt det tilskud, bestyrelsen vedtog i 2015 er i 

overensstemmelse med reglerne og dette undersøges p.t. hos DIF/DGU. 

Det aftaltes, at JC udfærdiger et oplæg til bestyrelsesmødet den 21. januar 2017.  

JC spurgte til muligheden for at opsætte et hegn langs driving range. En del spillere slår så 

langt, så der bla. er risiko for bolde på 13. green. FKC meddelte, at der p.t. ikke var midler til 

dette.  

Der arbejdes fortsat med den skitserede plan om træning mellem 17 og 20 på mandage for 

både damer og herrer. Der blev fra udvalgets side udtrykt ønske om at Aksel i 2017 er til stede 

ved holdenes hjemmekampe.  

Der søges efter holdledere til holdene. P.t. er Bendt Nolsøe holdleder for 1. holdet, Jan Karvig 

for 2. holdet og der søges yderligere to samt en holdleder for dameholdet.  

Udvalget arbejder p.t. på at skitsere udvalgsmedlemmernes roller. MS og JC deltager i 

hinandens udvalg.  

 

Regel- og Handicapudvalget v/Roland Pedersen 

RGP foretager årsrevision pr. 1. januar 2017.  

Der er tilmeldt syv hold til Regionsgolf. Der blev fra enkelte bestyrelsesmedlemmer spurgt til 

om det ene hold var et rent elitehold (A-holdet) I denne forbindelse blev vedtægterne for 

Regionsgolf Danmark samt Greves formål med deltagelse i regionsgolf kort opfrisket:  

”Holdturneringens formål er at fremme glæden ved golfspillet for breddegolfere. Deltagerne 

konkurrerer i handicapintervaller” 

Greve Golfklub deltager i Regionsgolf under devisen ”at alle klubbens medlemmer, der 

opfylder kriterierne for de enkelte rækker kan deltage”. Der er tale om en turnering med et 

betydeligt socialt islæt og vi tilstræber, at alle interesserede får mulighed for at spille et antal 

kampe. 

RGP tilskriver de enkelte holdledere omkring reglerne for deltagelse i Regionsgolf.  

Ellers intet nyt at berette fra udvalget.     

 



4 

 

 GGK bestyrelsesmøde 5 -2016   

Begynderudvalg v/Bruno Lundgård Hansen 

BLH lagde ud med at takke for modtagelsen i bestyrelsen og roste det kompetente udvalg samt 

arbejdet i dette. Næste møde afholdes 5. december, hvor der fokuseres på arbejdet i 2017. 

Henning Markussen overtager arbejdet med weekendkørekort.  

  

Frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg 

LS har valgt at trække sig fra arbejdet i FU og bestyrelse. LS fortsætter indtil videre arbejdet 

med GiC. Der søges dog efter en relevant erstatning. 

 

Miljø- og Baneudvalg v/Ole Kahlen 

OK orienterede om status og fremtid på anlægget. Der arbejdes i vid udstrækning med 

analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum og de resultater, man kan trække herfra. OK har 

sendt et oplæg til SKL omkring anlægget. Henover vinteren arbejdes der på dette oplæg, som 

bla. omfatter modtagelsesområdet (betaling m.m.), rangebolde, boldvaskere, bunkers, 

afstandsmarkeringer. 

SKL er allerede på flere områder gået i løsningsmode. Bla. omkring nogle løsninger på 

afstandsmarkeringer, som scorer meget lavt i GiC 

For så vidt angår maskinparken arbejdes der på anskaffelse af en sideroller som første prioritet.  

Alle miljømæssige forhold overholdes nøje.  

LS tilføjede, at hun havde fået besked fra Lars Hartig, at han ikke ønsker at arbejde med de 

tilbagemeldinger, der kommer fra GIC og beder om, at bestyrelsen finder en anden til dette.  

BLH forespurgte til den plan omkring greenkeepernes arbejde på banen, som i 2015 blev 

fremlagt på hjemmesiden. Der var enighed om at dette tiltag var en god måde at informere 

medlemmerne på.  

 

Juniorudvalget v/Claus Lindqvist 

CL havde intet nyt at berette fra udvalget siden seneste møde 12. oktober 2016. 

MS tilføjede, at der afholdes et møde den 8. december 2016. I 2017 arbejdes der på at 

differentiere træningen. MS vil ved mødet den 21. januar konkretisere emnet linjeudvalg. 

 

PR- og infoudvalg v/Inge Larsen 

IL informerede om udvalgets arbejde i løbet af sæsonen, som omfatter Golfens Dag, et par 

”spil med”-dage, løbende redigering af hjemmeside, statusopdateringer på såvel Facebook som 

Instagram samt en række artikler i diverse aviser. Artiklerne har dækket emnerne dameklub, 

golfens dag, Portugaltur, danmarksturneringen, Linksuge, Pink Cup, frivilligt arbejde, hjertesti 

osv.  

For så vidt angår arbejdet i 2017, så tænkes der arbejdet med flere af de samme tiltag og 

yderligere artikler med nye emner.  

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Det blev på seneste bestyrelsesmøde den 12. oktober besluttet at referater af de ugentlige 

sekretariatsmøder fremover sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til orientering mod hidtil kun 

medlemmer af forretningsudvalg. Der var i bestyrelsen enighed om at dette var en god 

informationskilde.  

b) Der var ingen emner til drøftelsen fra seneste FU møde nr. 6. 

c) Linksugen: der var intet nyt at berette fra Linksugen. JD meddelte at det snart indkaldes til en nyt 

møde med henblik på planlægning af Linksugen 2017. 

d) JD fremlagde den opdaterede aktivitetskalender for 2017.  

Pink Cup var indlagt til afholdelse den 24. juni 2017. Jf. FU-møde 6-16 punkt 5d var FU positivt 

indstillet overfor at lade en turnering i 2017 være en indsamlingsturnering til DGUs udspil ”slå et 

slag for kuglerne” udover afholdelsen af Pink Cup.  

Det blev drøftet, hvorvidt der var basis for både at afholde Pink Cup og ”Slå et Slag for Kuglerne”. 
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Bestyrelsen vedtog derfor ikke at afholde Pink Cup i 2017. Turneringen erstattes af ”Slå et slag for 

kuglerne”. Der lægges op til at Pink Cup spilles i lige år og ”Slå et slag for kuglerne” i ulige år. 

Klubben har givet tilsagn om afholdelse af en ”Golfhæftet Trophy turnering i 2017”. 

e) Det er fortsat vanskeligt at få et decideret sponsorudvalg op at køre. Der har vist sig et nyt emne på 

banen via GiC. FKC har kontaktet vedkommende pr. mail men i skrivende stund ikke hørt noget.  

f) Status på DANA CUP: der var ved mødets afholdelse endnu ikke kommet svar fra DANA omkring 

støtte til frivilligturneringen 2017. Efter mødets afholdelse er der imidlertid kommet tilsagn herom. 

g) Resultaterne fra GiC er udsendt til de respektive udvalg til orientering og som evt. arbejdsgrundlag. 

h) Der er endnu ikke kommet nogen resultater ud af forhandlingerne med de øvrige klubber omkring et 

eventuelt greenfeesamarbejde. Det andet greenfeesamarbejde SGU er ikke interesseret i en udvidelse 

og der er ikke basis for at sammenlægge de to samarbejder. De hidtidige greenfeeaftaler i GGK 

fortsætter i 2017.  

i) Fritspilsordningen SGS Selandia fortsætter uændret i 2017. Dette er allerede meldt ud til 

medlemmerne. Det er et vigtigt parameter både i forbindelse med fastholdelse og potentielt nye 

medlemmer. Fritspilsordningen har vist sig at være god value for money for medlemmerne. Groft 

skitseret, så er økonomien i ordningen tilfredsstillende. Ud af de 79000, som ordningen har indbragt 

ved Greve medlemmernes køb af SGS (à 975 kr) beholder Greve 62000 kr jf. udligningsfaktoren. 

 

Ad pkt. 6 Økonomi 

a) Medlemstal pr. 25. november 983 medlemmer.  

Udmeldelserne er kommet løbende de seneste dage/uger. Der var pr. 25.11. modtaget 92 udmeldelser 

heraf 36 greenfeemedlemmer.  

b) BF orienterede om klubbens økonomi. Tallene ser fine ud. Årets tilvækst i medlemmer har indbragt 

flere penge end budgetteret på kontingentsiden.  

Også på greenfeeindtægterne ses en positiv udvikling. Der er således kommet 130000 kr. mere ind 

på denne post fra det budgetterede 700000 til > 830000 kr.  

På lønudgiftssiden er der anvendt færre midler end budgetteret, idet klubben har kunne drage nytte af 

en række gunstige kommunale tilskudsordninger.   

Generelt ser økonomien god ud. Både klubben og ejerne får positive resultater i forhold til budgettet. 

Resultatet giver mulighed for forbedringer på banen samt udvidelse og opgradering af maskinparken.  

c) Den 8. november stillede BF sig til rådighed for de enkelte udvalg med henblik på at udarbejde 

budget for 2017. Der lægges i disse dage sidste hånd på dette ligesom der forhandles med ejerne om 

budget for 2017.  

d) Der blev forespurgt til muligheden for at se golf i restauranten. Bestyrelsen indstiller til, at der 

foretages en økonomisk beregning for dette. 

 

Ad pkt. 7 Fremtid 

a) Ordinær generalforsamling rykkes til onsdag, den 1. marts 2017. 

Ris og Ros møde rykkes til onsdag, den 1. februar 2017 

b) Heldagsmøde den 21. januar blev kort drøftet. FKC forbereder indkaldelse.  

c) Ingen emner at bemærke.  

 

Ad pkt. 8 Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.:  

a) Bestyrelsen havde modtaget kopier af de relevante puljeansøgninger til orientering.  

b) Relevant materiale fra regionalmødet den 2. november var tilsendt samtlige bestyrelsesmedlemmer 

til orientering.  

c) Jf. det netop afholdte SU-møde kunne IL og FKC orientere om flygtningesituationen på 

Moeskærskolen. Pr. 1. december flytter to familier ind på skolen.  

Ejerne og klubben har fulgt situationen nøje samt deltaget i møder med kommunen bla. omkring 

mulighederne for at tilbyde praktik. Det vil være ressourcekrævende at tilbyde enhver form for 

praktik. Der var enighed om at Greve Golf nok ikke er det optimale sted at tilbyde sprogpraktik, idet 

en del af dagen i golfklubben kan foregå uden så meget sproglig kontakt.  
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En arbejdsprøvning fra 4 uger kunne måske komme på tale. Generelt skal parterne overveje 

situationen nøje, inden der laves aftaler. Parterne holder fortsat kontakten med Moeskærskolen 

omkring flygtningesituationen bla. via kontakt med skolens pedel Lasse Rudkjøbing. 

 

Ad pkt. 9 Mødekalender 

FU møde nr. 1 – 2017 Onsdag, den 11. januar kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde nr. 1 – 2017 opsamlingsmøde lørdag, den 21. januar kl. 9  

 

Ad pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 17.00 

 

 

 

Inge Larsen 

Referent / 31.12.2016 


