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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2017 

Dato:  11. april 2017 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

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. 2 den 20. februar 2017 

b) Klubnyt 4, 5, 7/(6) og 7/2017 – 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 - referat fra møde 8. marts og opstartsmøde (37-72) 27. marts 

b) Juniorudvalget  

c) Eliteudvalget   

d) Turneringsudvalget – turneringsrapport fra åbningsturnering 2. april.   

e) Bane og Miljøudvalget 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget – referat fra møde 3. marts. 

     

4. Klub og baneejere 

a) Status på forberedelser til Golfens Dag. v/IL.  

b) Samarbejds- og Driftsudvalg – bilag referat fra møde 1-2017. 

c) Nedsættelse af Ad hoc udvalg: ”Starterhus” – Jf. drøftelserne på Generalforsamlingen og senere på 

SU- og Driftsudvalgsmødet. 

d) Klubhus og Cafe. 

e) Byggesag og lånesag vedr. etableringen af klubkontor og klublokale m.v. afsluttet. 

f) Status på begyndertræneruddannelse 2016 – diplom eller ej. 

g) Status aftale om fællestræning 2017 efter forhandling 22. februar.  

h) Status banerating efter besluttende møde den 27. februar 

i) Faste sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU og best. 

j) Status/forberedelse af DANA CUP 2017. 

k) Om lokalreglers indhold og placering 

l) DGU ideen: Junioruge (uge 31) – bilag  DGU – Klubnyt af 12. marts og Michael mail af 22. marts 
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m) Evt. andre emner 

 

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Status og seneste udvikling i sagen om regnvandsbassin.  

”Møde og referat med bemærkninger efter møde med KLAR forsyning og embedsmænd 10. 

januar, samt efterfølgende besøg og møde med formanden for Teknik og Miljøudvalget, Henrik 

Stuckert vedr. planerne om etablering af et større regnvandsbassin langs golfbanen. Fornyet 

henvendelse fra Fkc til KLAR d. 16. februar  – bilag Fkc mail af 16. og 31. marts samt svar og 

indbydelse fra KLAR i mail af 7. april.”.    
b) Evt. nyt fra Linksudvalget vedr. Linksugen 2017.  

c) Regelaften indhold, metode, foredragsholder 

d) Status vedr. INGO course guide prøvekøres via SCW. 

e) Evt. andre emner. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Status vedr. GIC arbejdet og evt. nyt fra rapporter m.v. derfra v/LS 

b) Personaleforhold 

c) Samarbejder jf. DGU aftaler med Ældresagen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen – store 

medlemsdatabaser med muligheder for Sundhedssarmabejde/medlemsrekruttering. Drøftelser af 

mulige samarbejdsmodeller med alle tre områder.  

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

e) Sponsormuligheder v/FKC. 

f) En SGS-fortolkning v/FKC 

g) Evt. andre emner 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus pr. 28. marts 2017 – bilag vedhæftet 

b) Medlemstilskud fra Greve Kommune 

c) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

d) Ønsker/forslag/ideer til de kommunale puljeordninger 2018 – ansøgningsfrister efteråret 2017. 

e) 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) Tema/Repræsentantskabsmøde den 18. og 19. marts i DGU 

c) Indstilling – kommunalt § 17 stk 4 udvalg – bilag Fkc mail af 30. marts  

d) Evt. nyt fra Idrætsrådet 

e) Ny pulje – ny skoleansøgning om gammel model sammen med Karlslunde.  

f) Status ved flygtninge på Moeskærskolen. 

g) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder 

FU  

Bestyrelse 

 

10. Mødets afslutning. 
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Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet. Lotte Stoltenberg havde på forhånd meldt afbud. Der var ikke yderligere punkter 

at tilføje til dagsordenen.   

FKC informerede om Sven Edelmanns (formand for Tune idrætsforening) afgangsreception den 9. maj. Stig 

Person, FKC og BF deltager. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 2: der var ingen kommentarer til det udsendte referat, som nu ligger på 

www.grevegolf.dk. Referat fra generalforsamling samt bestyrelsesmøde den 1. marts er ligeledes 

godkendt og ligger også på hjemmesiden. 

b. KLUBNYT nr. 4, 5, 7 (som er nr. 6) og 7/2017 blev kort gennemgået. Emner taget til efterretning, 

ingen kommentarer.  

c. Tuneposten bragte i det seneste nummer en artikel om Stig Persons æresmedlemsskab samt en artikel 

om Greves begynderarbejde. Sydkysten har ligeledes bragt en artikel om SPs æresmedlemskab og i 

uge 14 bragtes artiklen om begynderarbejdet. Desuden er der til begge aviser sendt artikler om 

regelaftenen den 20. marts med Brian Oswald samt om to nygolfere (Jens og John) der startede på 

Golfens Dag 2016 og endelig er der sendt en artikel om Greves åbningsturnering den 2. april.    

d. Bemanding af sekretariatet i weekender samt på helligdage blev drøftet. I særdeleshed i 

”forsæsonen” (april / maj) er der efterspørgsel efter assistance i sekretariatet både fra medlemmer og 

gæster. I Påsken bemandes sekretariatet torsdag, lørdag og mandag. Muligheden for at etablere et 

frivilligkorps til at bemande et par timer dagligt, når SKL og SCW ikke er til stede, blev drøftet. 

e. Der var ingen særlige orienteringer.  

 

Ad pkt. 3 

De faste udvalg. 

a. Begynderudvalget. Referater fra møder den 8. marts samt for ”kaninklubbens” etableringsmøde den 

27. marts blev tager til efterretning. Der er fortsat ikke fundet et navn til ”kaninklubben”. 

b. Juniorudvalget. Intet at referere 

c. Eliteudvalget. Intet at referere 

d. Turneringsudvalget. Turneringsrapport fra åbningsturnering den 2. april taget til efterretning. 

e. Bane- og Miljøudvalget. Intet at referere 

f. PR og Infoudvalget. Intet at referere 

g. Handicapudvalget. Referat fra møde den 3. marts taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 4 

a. Arbejdet og forberedelserne med Golfens Dag er i fuld gang.  

Udover den generelle invitation, som bla. søges udsendt via KIF, er der lavet målrettede invitationer 

til områdets skoler, Hjerteforeningen, ÆldreSagen, klubbens medlemmer. IL har været i kontakt med 

den nyvalgte lokalformand for Diabetesforeningen Dan Bertelsen, som har nævnt Golfens Dag i 

Greve i foreningens seneste nyhedsmail til medlemmer samt på Diabetes Café den 5. april. Der er 

lavet en målrettet invitation til medlemmerne af Diabetesforeningen. Kommunikationen med 

foreningen fortsættes med henblik på et eventuelt mere konkretiseret samarbejde ud over Golfens 

Dag.  

Borgmesteren og 20 medlemmer af byrådet er inviteret. Ét enkelt medlem har indtil videre meldt sin 

ankomst.  

Der er sendt redaktionelt materiale i form af artikler til lokalaviserne (Pkt. 2C) og der har været 

annonce i TunePosten og planlægges annonce i Sydkystens golftillæg i uge 17. 

Endelig er der arbejdet en del med opslag vedr. Golfens Dag på de sociale medier. 

28 frivillige har indtil videre meldt sig til at hjælpe på dagen. Det kan være vanskeligt at vide, hvor 

mange, der reelt er brug for, eftersom antallet af besøgende ikke på forhånd kendes.  

Der er indkøbt 100 badges, som bla. kan bruges på Golfens Dag men også til andre formål.  

Arbejdet med planlægning af Golfens Dag fortsættes. 

b. Samarbejds- og Driftsudvalget 

http://www.grevegolf.dk/
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Der afholdtes møde den 28. marts 2017. Referat er udsendt og taget til efterretning. Referatet er lagt 

på hjemmesiden.  

c. Ad hoc udvalg ”starterhus”. Udvalget kører under FU med Stig Person som formand. De øvrige 

medlemmer af udvalget er Søren Christensen, Stine Kiel Larsson, Ole Kahlen, Benny Flindt samt 

Frede Kruse-Christiansen. 

d. Klubhus og Café. Caféen / restauranten er hen over vinteren blevet sat i stand. Gulvene i det 

oprindelige rum er blevet afhøvlet, der er kommet ny bar, lamper osv.  

e. Byggesagen/Lånesagen vedrørende 1. salen er afsluttet. Klubben blev således ultimo marts honoreret 

for den tidligere ansøgning om tilskud til 1. salen og modtog kr. 180.000 fra lokale- og 

anlægsfonden. 

f. Status på begyndertræneruddannelsen. Punktet står fast på FU-dagsorden indtil sagen er afsluttet for 

så vidt angår et evt. diplom.  

g. Fællestræning 2017 den mundtlige aftale er på plads efter møde den 22. februar. 

h. Banerating er implementeret iht. møde den 27. februar.  

i. Sekretariatsmøder. Der udsendes fortsat referater fra de ugentlige sekretariatsmøder til 

bestyrelsesmedlemmerne. Emner fra de udsendte sekretariatsmøder er taget til efterretning og der var 

ingen kommentarer hertil.  

j. LS har tilskrevet udvalgsformænd m.m. med en påmindelse om indstillingsproceduren til DANA 

Cup. 

k. Lokalregel om ”bold på green flyttet uforsætligt” er implementeret og optaget i Greve Golfs 

lokalregler.  

Den foreslåede regel omkring provisorisk bold på hul 18 kunne ikke umiddelbart godkendes af 

DGU, derfor er denne endnu under udarbejdelse.  

Lokalregler printes ikke længere på scorekort for green fee spillere (idet denne del af scorekortet 

anvendes til betalingskvittering) Lokalreglerne hænger på opslagstavlen og står på hjemmesiden. 

ILforeslog, at der printes et antal eksemplarer af lokalreglerne, som gæster kan tage med, når de skal 

spille (evt. også som indstik i baneguide) 

l. DGU ideen: juniorugen i uge 31. MS/juniorudvalget arbejdet med dette og beslutter i hvilket 

omfang, det evt. skal eksekveres. 

m. Arbejdsdag blev aftalt til fredag, den 28. april kl. 15.30. Varighed ca. 2-3 timer med efterfølgende 

spisning (grillpølser) 

 

Ad pkt. 5 

a. I fortsættelse af møde den 10. januar d.å. med deltagelse af KLAR forsyning samt embedsmænd fra 

kommunen har FKC overfor kommunen tilkendegivet, at vi er interesserede i en dialog omkring en 

alternativ anvendelse af bassinet. Kommunen har svaret og inviteret til drøftelser i maj.  

b. Arbejdet med Linksugen er i gang. JD opretter p.t. turneringerne. Der er netop kommet et tilsagn om 

en hole-in-one-sponsor med et gavekort på 5000 kr. 

c. Regelaftnen den 20. marts forløb fint med knap 60 deltagere. 

d. Status INGO course guide prøvekøres (v/SCW) der var ikke nyt i denne forbindelse. 

e. Ingen øvrige emner. 

 

Ad pkt. 6 

a. Det er intet nyt omkring arbejdet med Golfspilleren i Centrum.  

b. Greenkeeperstaben består p.t. af tre greenkeepere, en elev og en praktikant. Herudover får klubben 

en ekstra praktikant i en uge i uge 17. 

Desuden har Greve Golf fået en praktikant på kontor/køkken.  

Øvrige personaleforhold refereres ikke. 

c. Intet at referere. 

d. Der er intet nyt i samarbejdet med grundejerforeningen omkring flygtningesituationen, trafik, 

kommunale høringer m.v.  

e. Sponsorudvalg. Arbejdet med at finde sponsorer varetages p.t. af FKC og Tonny Jørgensen. Den 26. 

april er der aftalt møde om et muligt klubsponsorat. 



Greve Golfklub FU referat 3/2017 – s. 5    

f. Klubben har modtaget en henvendelse fra et medlem, som – pga. bopæl i Greve – ønsker at skifte fra 

én af de andre klubber i SGS samarbejdet til Greve. Iflg. de indgåede aftaler omkring SGS pålægges 

et medlem, der skifter mellem to klubber i SGS samarbejder en karantæne på to år fra SGS. Dog kan 

der dispenseres fra denne karantæne. Det pågældende medlem er fra sin tidligere klub blevet 

informeret om, at de – som den eneste af de syv klubber i samarbejdet – var imod dette 

karantænekrav. FKC tager drøftelserne omkring karantænekravet med de syv klubber i samarbejdet.  

g. Ingen yderligere emner.   

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 28. marts 2017: 967 medlemmer med en fremgang på hele 12 nye 

fuldtidsmedlemmer. Tallene ser fornuftige ud. 

b. Medlemstilskud fra Greve kommune: klubben modtager 28000 kr.  

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

d. Ønsker/forslag/ideer til kommunale puljeordninger. Dette punkt bliver fast på FU-dagsorden for at 

minde bestyrelse om denne mulighed. Der er indtil videre ikke modtaget forslag. 

e. Ingen yderligere emner. 

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. BF og FKC deltog i Tema- og Repræsentantskabsmødet den 18./19. marts, som var en god og 

konstruktiv oplevelse.  

c. §17 udvalg. Stig Person er indstillet som kommende medlem af udvalget, som bla. skal give 

anbefalinger til Byrådet om Tunes udvikling og fremtid.  

d. Intet nyt fra Idrætsrådet. 

e. Ny pulje Intet at referere. 

f. Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen. Klubben har en god kontakt og et godt samarbejde med 

viceværten på skolen. Der er intet nyt at referere. 

g. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

FU:   2. maj 2017 kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde: 8. juni kl. 16.30 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 14.30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

13.04.17 


