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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2017 

Dato:  2. maj 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. 3 den 11. april 2017 

b) Klubnyt 7, 8 og 9/2017 – 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 

A1) De vilde kaniner – bilag Ole Jensen referat i mail af 25. april 17, vedhæftet  

b) Juniorudvalget  

c) Eliteudvalget   

d) Turneringsudvalget  

e) Bane og Miljøudvalget 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget  

     

4. Klub og baneejere 

a) Evaluering af Golfens Dag v/IL 

b) Samarbejds- og Driftsudvalg 

c) Status – ad hoc udvalg: ”starterhus” 

d) Klubhus og Cafe. 

e) Status på begyndertræneruddannelse 2016 – diplom eller ej. 

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

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

h) Prøvespil regionskampe? – v/FKC 

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

a) Status og seneste udvikling i sagen om regnvandsbassinet. Næste møde planlagt til onsdag, den 24. 

maj i klubben. FKC udfærdiger dagsorden.  

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

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

d) Evt. andre emner. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Status vedr. GIC arbejdet og evt. nyheder i 2017 om/fra programmet – v/LS – bilag FKC mail af 28. 

april.  

b) Personaleforhold 

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

medlemsdatabaser med muligheder for sundhedssamarbejde/medlemsrekruttering. Drøftelse af 

mulige samarbejdsmodeller med de tre områder.  

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

e) Sponsorarbejdet v/FKC. 

f) Status på sagen om SGS fortolkning v/FKC. 

g) Evt. andre emner 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsoversigt pr. 1. maj 2017 – bilag eftersendes 

b) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

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

d) Evt. ansøgning til Fonden for Sjællandske Medier A/S m.fl. v/FKC – bilag vedhæftet 

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) Debatsiden i det nye Golf.dk – bilag mail fra IL af 17. april vedhæftet 

c) Tema/Repræsentatnskabsmøde den 18. og 19. marts i DGU – særligt om ideerne til øget værdi i 

fuldtidsmedlemskabet – bilag vedhæftet.  

d) Indstilling – kommunalt §17 stk. 4 udvalg – bilag FKC mail af 30. marts. 

e) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

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

g) Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen 

h) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder 

FU 5 – 2017 forslag: 4. eller 6. juli kl. 16.30  

Bestyrelse 3 – 2017 den 8. juni kl. 16.30 

 

10. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet. Der var ikke yderligere punkter at tilføje til dagsordenen.   

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 3 af 11. april 2017. Der var ingen kommentarer til det udsendte referat, som nu ligger på 

www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT nr. 7, 8 og 9/2017 blev kort gennemgået. Emner taget til efterretning, ingen 

kommentarer.  

c. Der har været bragt artikler op til Golfens Dag såvel i TunePosten som i Sydkysten. TunePosten 

bragte også artiklen om den afholdte klubaften med Brian Oswald. 

http://www.grevegolf.dk/
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d. Der udsendes fortsat korte referater fra tirsdagenes sekretariatsmøder. Referaterne sendes til den 

samlede bestyrelse.  

e. Under orientering fra de enkelte var der et par emner. FKC oplyste (som også nævnt under referat fra 

sekretariatsmøde den 25. april) at DGU har varslet, at de til efteråret udsender information fra DGU 

omkring de kommende stramninger i persondatalovgivningen og betydningen for golfklubberne.   

På repræsentantskabsmødet den 18. marts 2017 orienterede DGU om, at bestyrelsen for Dansk Golf 

Fond har, med godkendelse fra DGU's bestyrelse, søgt Civilstyrelsen om godkendelse til at opløse 

fonden over 3 år med ca. kr. 150.000 pr. år. Klubberne kan således søge midler til aktiviteter. GGKs 

bestyrelsesmedlemmer vil blive spurgt, om de har ideer til dette.  

 

Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Juniorudvalget kigger på afholdelse af en junioruge i uge 31.  

Turneringsudvalget har udsendt et referat, som er taget til efterretning. 

Handicapudvalget har ansøgt om midler til et regelkursus for ét af udvalgets medlemmer. Men eftersom 

DGU har suspenderet disse kurser i indeværende år (pga. de kommende regelændringer) vil udvalget blive 

bedt om at inddrage dette i deres 2018-budget. 

 

Ad pkt. 4 

a. GOLFENS DAG 

Dagen var velbesøgt, vi anslår omkring 200 besøgende. Arrangementet var veltilrettelagt. Dog var 

der flaskehalsproblemer, så det kan overvejes at etablere 4 stationer (f.eks. en banevandring)  

Det fungerede fint med de udpegede holdledere samt de øvrige frivillige. IL har udsendt tak til de 

deltagende samt skrevet artikel og sendt til lokalaviserne. 

b. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der afholdes møde den 27. juni 2017.    

c. Status ad hoc udvalg Starterhus. Stig Person har indhentet tilbud/tegning på et muligt hus. Det er 

planen at der lægges et område med fliser mellem laden og gul/hvid teested, hvorpå huset skal 

placeres.  
d. Klubhus og Café. Caféen / restauranten er hen over vinteren blevet sat i stand og fremstår i præsentabel 

stand.  

e. Begyndertræneruddannelse: diplom? Der er ikke noget nyt omkring dette, men det forventes snart at være 

så vidt, at der kan udstedes diplomer til de berørte personer.  

f. Aftalen om fællestræning er på plads men i skrivende stund ikke nedfældet skriftligt.  
g. Sekretariatsmøder. Se punkt 2d.  

h. Der har været forespørgsel omkring prøvespil ved regionsgolfkampe. Dette er blevet afslået af ejerne 

og FU er enige i denne udmelding. Der tilbydes fortsat en prøverunde til de spillere, der skal spille 

danmarksturneringskampe.  

i. Ingen yderligere emner under eventuelt.  

 

Ad pkt. 5 

a. Status på sagen om regnvandsbassin: der afholdes møde med kommunen den 24. maj. FKC samler 

emner op med henblik på at udfærdige en dagsorden til mødet. SC har nogle emner, der skal med på 

denne.  

b. Arbejdet med linksugen er i gang. Der er fundet nogle sponsorer, men fortsat plads til flere. Alle 

turneringer er oprettet i golfbox og tilmeldingerne er begyndt at komme. Arbejdet med at gøre 

reklame for ugen er i gang.  

c. SCW har entreret med et par spillere, som tester den elektroniske baneguide INGO. Der er ikke 

noget nyt i denne forbindelse.  

d. Ingen øvrige emner. 

 

Ad pkt. 6 

a. Golfspilleren i Centrum har fået et mindre facelift. Nogle rubrikker er fjernet.  

LS meddelte, at det er vanskeligt at få klubbens juniorer til at besvare GiC. Der var enighed om at LS 

kontakter juniorudvalget (v/MS) med henblik på at få juniorerne til at svare.  
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Vi har mulighed for at skræddersy værktøjet i det omfang at vi kan stille nogle spørgsmål, som er 

specifikke for GGK. FU drøftede, om dette var noget, vi skal arbejde videre med. Det besluttedes at 

drøfte denne mulighed med den øvrige bestyrelse ved efterårets bestyrelsesmøde.  

b. Der er p.t. ansat tre greenkeepere samt én greenkeeperelev. Desuden får klubben en praktikant for en 

uge. Øvrige personaleforhold refereres ikke. 

c. DGUs samarbejder med Ældresagen, Hjerteforeningen samt Diabetesforeningen blev drøftet.  

I forbindelse med ILs planlægning af Golfens Dag blev der skabt en god kontakt til den ny 

lokalformand for Diabetesforeningen, som ikke var afvisende overfor et samarbejde.  

Det blev besluttet at lave en mindre ad hoc udvalg, som arbejder med de tre foreningen ÆldreSagen, 

Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. Frank Adrian vil være kontaktperson til ÆldreSagen, 

Torben Lindholm til Hjerteforeningen og i første omgang Inge Larsen til Diabetesforeningen. FKC 

indkalder til et møde, hvor samarbejdet kan drøftes. Det er tanken, at der kan laves arrangementer 

målrettet de respektive foreningen.  

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. I 

skrivende stund afventes et svar fra en mulig sponsor for en 2-årig periode. 

f. FKC meddelte at der var et svar på vej i sagen omkring ”karensperiode” for medlemmer, der skifter 

klub inden for SGS-samarbejdet.  

g. Intet under dette punkt. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. maj 2017 blev gennemgået. Tallene ser pæne ud. Mange nye prøvemedlemmer 

som gerne skal konverteres til ”rigtige” medlemskaber med tiden. Medlemstallet er igen over 1000. 

Heraf 457 fuldtidsmedlemmer.   

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

c. Punktet er fast på dagsordenen for at minde om de muligheder, der ligger i de kommunale 

puljeordninger. Punktet drøftes ligeledes på bestyrelsesmøder. Intet nyt.  

d. FKC oplyste om en fond under Sjællandske Medier med mulighed for at søge midler til klubben. 

Bestyrelsen foreslog: måtter, udstyr til starterhus, poloer til de medlemmer, der kvalificerer sig til 

abacus cup, hvor de repræsenterer klubben.  

e. Ingen yderligere emner. 

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. Debatsiden på golf.dk. IL har kontaktet DGU/Andreas Hartø omkring anonymisering på golf.dk. 

Denne mulighed blev suspenderet efter regionalmøderne i 2015, men muligheder er tilsyneladende 

igen til stede. IL rykket AH. Intet svar. 

c. FKC havde forlods fremsendt materialet omkring øget værdi i fuldtidsmedlemskabet (jf. 

Tema/Repræsentantskabsmødet den 18. og 19. marts i DGU) Materialet var iflg. FU medlemmerne 

ikke særligt anvendeligt, ideerne var tynde og selvfølgelige. 

d. I forbindelse med indstilling §17 havde FKC fået svar fra Borgmesteren, som takker for 

indstillingen. Det vil vise sig, hvad der sker.  

e. Intet nyt fra Idrætsrådet.  

f. Skoleansøgning. Ordningen synes at være død. Der er ingen midler til ordningen. 

g. Intet nyt. 

h. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

Bestyrelsesmøde: 8. juni 2017 

SU:  27. juni kl. 16.30 

FU:   11. juli kl. 16.30 

 



Greve Golfklub FU referat 4/2017 – s. 5    

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:00 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

01.06.17 


