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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2017 

Dato:  12. januar 2017 

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. 6 den 15. november 2016 

b) Klubnyt 14/2016 – 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  

c) Eliteudvalget   

d) Turneringsudvalget  

e) Bane og Miljøudvalget 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget  

     

4. Klub og baneejere 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg – bilag referat fra møde 25. november 2016. 

b) Klubhus og Cafe. 

c) Status på begyndertræneruddannelse 2016 – diplom eller ej. 

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

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

f) Status/forberedelse af DANA CUP 2017. 

g) Evt. andre emner 
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5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Møde med embedsmænd fra kommunens Teknik og Miljøafdeling afholdt i klubben den 22. juni – 

Status på sekretariatets opfølgning på drøftelserne. 

b) Evt. nyt fra Linksudvalget vedr. Linksugen 2017.  

c) Evt. andre emner. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Klublokalerne – intern / ekstern - pedelfunktion 

b) Personaleforhold 

c) Mulige klubsamarbejder – herunder fritspilsordninger  m.v. – bilag vedhæftet 

d) Samarbejde med Grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. Kommunale høringer m.v. 

e) Sponsormuligheder v/FKC. 

f) Forberedelse af bestyrelsesmøde den 21. januar 

g) Forberedelse af Info ris/ros-møde 1. februar.  

h) Evt. andre emner 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. januar 2017 – bilag mail af 3. januar med indberetning samt vedhæftede 2016 

oversigt.  

b) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

c) Forsikringsdækning – status efter nye erfaringer fra Køge. 

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) Ingen deltagelse i Sport 2016 

d) Status vedr. ansøgninger og bevillinger fra de kommunale puljer i 2016 og 2017 

e) Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen – bilag mail af 6. december fra Lasse Rudkøjbing, 

vedhæftet 

f) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder 

FU: 21. februar kl. 16.30 foreslås 

Bestyrelse 21. januar og 1. marts 

Info – Ris – Ros 1. februar 

Generalforsamling 1. marts 

 

10. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet. Der var ikke yderligere punkter at tilføje til dagsordenen. FKC orienterede om en 

opfordring fra DGU til at samtlige klubber i DK laver en lokalregel som fjerner straffen for alle 

omstændigheder, hvor en spiller, hans modstander eller nogen af deres partnere, caddier eller udstyr, 

uforsætligt flytter bolden eller markeringsmærket på greenen.  

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 6: ingen kommentarer. Referatet godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 14/2016. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. IL har fremsendt emner til 

Klubnyt 1/2017 til SKL, herunder bl.a. årsrevision, infomøde, generalforsamling samt tekst til det i 

referat nr. 6/2016 adviserede nye faste punkt ”regelhjørnet”. Klubnyt 1/2017 forventes således snart 

udsendt.  

c. Sydkysten samt Dagbladet har netop i denne uge bragt artikel omkring Greve Golfklub status på 

2016 og nye ideer til 2017 som udsendt til orientering den 3. januar til bestyrelsen fra IL.   

http://www.grevegolf.dk/
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d. Sekretariatsarbejdet: FKC og BF driver samarbejdet med sekretariatet på daglig basis og der 

udsendes referater fra klubbens ugentlige møder med sekretariatet. Samarbejdet forløber over al 

forventning.  

e. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Intet nyt fra de respektive udvalg. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der afholdtes møde den 25. november i udvalget. Referatet er udsendt og lagt på hjemmesiden 

www.grevegolf.dk. Der er ingen bemærkninger til referatet. Næste møde i udvalget afholdes 28. 

marts 2017. 

b. Klubhus og Café. I løbet af vintersæsonen har der været foretaget en del forbedringer i klubhus og 

café. Bla. er er etableret ny udsugning i køkkenet og blevet malet.  

Der vil i vintermånederne være sporadisk åbent i caféen afhængig af belægning på banen osv. I 

weekender vil der forventningsvis være åbent.  

c. Der er fortsat ingen, der har færdiggjort begyndertræneruddannelsen. Når begynderuddannelsen 

iværksættes vil DGU gerne lave et diplom til de kursister, der gennemfører uddannelsen. Kommunen 

har spurgt til uddannelsen. 

d. Golfspilleren i Centrum. Der er ingen nye resultater fra analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum. Til 

gengæld kan klubben glæde sig over at GiC fra 2017 er blevet 1000 kr. billigere. LS arbejder fortsat 

videre med resultaterne af GiC.  

e. Referater af de faste sekretariatsmøder sendes fortsat til samtlige bestyrelsesmedlemmer til 

orientering. Der er udbredt tilfredshed med denne informationskilde.  

f. Der er siden seneste FU-møde kommet tilsagn fra DANA – de selvstændiges omkring fortsat 

økonomiske støtte til klubbens frivilligturnering. DANA CUP 2017 afholdes søndag, den 3. 

september 2017. LS tilskriver udvalgsformænd m.fl. omkring indberetning af de frivillige, som skal 

inviteres til turneringen.  

g. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 5 

a. Der er endelig kommet en løsning på ”skiltesagen” i Greve kommune. Udover piktogram om 

golfbane viser skiltet også have et piktogram for restaurant. Der mangler fortsat en løsning med 

Roskilde kommune.  

I forbindelse med sekretariatsmødet den 10. januar afholdtes et møde med KLAR forsyning og 

Greve kommune omkring det kommende vandbassin, som skal etableres til venstre for hul 6 og par-

3-banen. Projektet er allerede langt fremskredent og dialogen går aktuelt på, hvor ledningen fra 

bassinet skal kobles på Hulbækken, som er rørlagt under banen. Desuden drøftes det, hvilke gener, 

arbejdet kan afstedkomme for klubben. Der afventes et referat fra KLAR. FU-udvalget kiggede på 

tegninger over projektet, som forventningsvis påbegyndes i efteråret. Der var enighed om, at tidlig 

og grundig information til medlemmerne var afgørende.   
b. Der er endnu ikke officielt taget hul på arbejdet omkring Linksugen 2017. Men ved referatets 

offentliggørelse er det første møde i udvalget planlagt.  

c. Der var ingen øvrige emner at referere. 

 

Ad pkt. 6 

a. Klublokalerne: jf. referat fra FU-møde 6/2016 har klubben overvejet at etablere en frivilligstilling 

som pedel. Dette iværksættes nu. SKL og FKC udarbejder en beskrivelse af pedelfunktionen. IL 

tilretter organisationsdiagrammet herefter ved etablering af en stabsfunktion benævnt pedel.   

b. Der er nu tegnet kontrakt med Kenneth. Greenkeeperstaben består således aktuelt af Søren 

Christensen, Kenneth Dam Ljørring samt Niels, som starter igen den 1. marts efter vinterorlov. Den 

http://www.grevegolf.dk/
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10. januar afholdtes desuden elevsamtaler med tre potentielle greenkeeperelever, hvoraf der efter alt 

at dømme tegnes en aftale med én med start 1. marts 2017.  

c. Udover en fortsættelse af SGS-samarbejdet, har klubben fortsat et greenfee-samarbejde med en 

række sjællandske klubber. Herudover var der i FU enighed om, at forsøge at etablere et samarbejde 

med 4-5 klubber spredt over Fyn og Jylland.  

d. Der er nu flyttet to flygtningefamilier (i alt 4 voksne og 5 børn) ind på den nærliggende 

Moeskærskolen. Vi følger situationen med henblik på et eventuelt samarbejde.  

e. Én person havde i efteråret meldt sig som interesseret i sponsorarbejde. FKC kontaktede 

vedkommende, man har ikke hørt yderligere. FKC nævnte en artikel i lokalpressen, som havde 

portrætteret en nytiltrådt bankfilialdirektør, som havde stor interesse i klub- og foreningsliv. FKC har 

videregivet oplysningerne til Tonny Jørgensen. 

f. Forberedelse af bestyrelsesmøde 21. januar 2017. SKL deltager i starten af mødet. 

g. Forberedelse af Ris-Ros-møde 1. februar. Restauranten har forberedt et tilbud på en dagens ret, der 

kan bestilles i forlængelse af mødet.  

h. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. januar 2017 viser knap 1000 medlemmer. Det er glædeligt at konstatere at 

antallet af fuldtidsmedlemmer er steget fra 375 i 2014 til 391 i 2015 og 429 i 2016.  

Der var en formentlig en mindre fejl i registreringen af månedlige kontingentindbetalinger og 

halvårlige kontingentindbetalinger, som der var byttet om på.  

Sager om restancer indkræves fremover via Dansk Kreditor Service (DKS) som er en billigere ”no 

cure – no pay” løsning end advokat.  

b. BF fremlagde klubbens økonomiske status, som følger det budgetterede.  

Budgettet for 2017 er på plads og der er enighed mellem ejere og klub.  

IL spurgte til økonomien i Golfbox. 2016 var første år med onlinebetalinger til turneringer. BF kunne 

meddele, at systemet ikke giver underskud. Der var enighed om, at indførelsen af onlinebetalinger 

har været en succes. 

c. I forbindelse med branden i Køge tidligere på året, er klubben blevet rådet til at gennemgå alle 

forsikringer minutiøst. Klubbens forsikringer giver ikke anledning til bemærkninger. Klubben har 

fire forsikringer: to der dækker spillere samt de skader de måtte kunne forvolde, en forsikring er en 

ansvarsforsikring og én forsikring er en erhvervsforsikring.   

d. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. Intet nyt fra Idrætsrådet. 

c. Klubben kom ikke i betragtning til billetter til Sport 2016.  

d. Intet nyt at referere. 

e. Se punkt 6d.   

f. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

Bestyrelsesmøde: 21. januar og 1. marts (efter generalforsamling) 

FU:   21. februar kl. 16.30 

Ris og Ros:   1. februar 

Generalforsamling: 1. marts 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

Inge Larsen 

Referent 

16.01.2017 


