
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 2 / 2018 

Dato:  22. februar 2018 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

 

Afbud fra: Lotte Stoltenberg (LS) 
 

 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

A: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

FKC bød velkommen. Der var ikke yderligere punkter til dagsorden 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 1 den 10. januar 2018. 

B: Opfølgning på bestyrelsesmøde 1-2018 den 28. januar 2018 

C: Klubnyt 2/2018 – bemærkninger til emnerne. 

D: Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf dk m.m. 

E: Sekretariatsarbejdet. 

F: Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

Referatet fra møde 1-2018 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Referat af bestyrelsesmøde 1-2018, som afholdtes som et heldagsmøde søndag, den 28. 

januar var netop udsendt og afventer bestyrelsens kommentarer/godkendelse. 

Der var ingen kommentarer til klubnyt 2-2018. Emnerne er taget til efterretning. Det nye 

layout på Klubnyt er et kærkomment løft.  

IL har sendt en ”statusartikel 2017/2018” til diverse medier. Artiklen har været bragt på 

nettet (”vi-bor-her”) samt i Tuneposten. 

Sekretariatsarbejdet fungerer fortsat problemløst. 

 

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

A: Begynderudvalget - referat (26/10) af 30. oktober. 

B: Juniorudvalget  

C: Eliteudvalget 

D: Turneringsudvalget – div. turneringsrapporter siden sidst. 

E: Bane og Miljøudvalget  

F:  PR og Infoudvalget  

G: Handicapudvalget  

 

Der var ikke særskilte emner at behandle fra de respektive udvalg. Udvalgene er så småt i 

gang med arbejdet med den kommende sæson. 

 

 

http://www.grevegolf.dk/


Pkt. 4 Klub og Baneejere. 

A: Samarbejds- og Driftsudvalg 1-2018 planlagt til 20. marts – flyttes til ny dato.  

B: Klubhus og Cafe. 

C: Status aftale om Fællestræning 2018 v/FKC 

D: Status på forberedelse af Golfens Dag søndag, den 22. april v/IL 

E: DGU Short Game. Status efter bestyrelsen beslutning på møde 5-2017. Herunder 

organisatorisk placering. 

F: Samarbejde sekr./koordinator/best. om brugen af GIC – herunder evaluering og 

planer efter møde med Jonas Meyer fra DGU den 15. februar. De vigtigste 

indsatspunkter! 

G: Faste Sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU og Best. 

H: Evt. andre emner. 

 

Samarbejds- og driftsudvalgsmøde var planlagt til 20. marts, men må flyttes pga. andre 

arrangementer. Nyt SU møde foreslås 17. april kl. 16.30. 

Der er ikke noget nyt vedrørende klubhus og café. Restauranten har holdt åbent i det 

omfang, det har været nødvendig i løbet af vinteren. Klubben er blevet bedt om at 

indberette, hvad de 180.000 fra Lokale- og Anlægsfonden er blevet brugt til, hvilket er 

gjort.  

Aftaler om fællestræning med de implicerede parter er indgået uden sværdslag. 

Golfens Dag afholdes i 2018 den 22. april. IL deltager i et fyraftensmøde i DGU mandag, 

den 26. februar. Arrangementet tænkes afholdt i tidsrummet 14-16. 

Greve Golfklub er tilmeldt DGU short game challenge pr. 1. maj 2018. Både challenge-

delen og practice-delen blev gennemgået på infomødet den 6. februar.  

IL efterlyste en overordnet praksis for, hvornår klubben giver medlemmerne tilskud til 

deltagelse i eventuelle finaler under f.eks. abacus cup, Pink Cup, regionsgolf og nu det 

nye tiltag short game challenge, hvor ”golf sixes” finalen afholdes på Fyn. FU skal 

fastlægge nogle overordnede økonomiske principper for dette. 

Torsdag, den 15. februar deltog OK, BF, FKC og IL samt Stine og Charlotte i et møde 

med Jonas Meyer fra DGU. Jonas gennemgik Greves resultater i Golfspilleren i Centrum. 

Klubben har været tilbøjelig til at sløjfe GiC, idet hverken klub eller sekretariat/køkken 

har været gode til at bruge værktøjet. Jonas Meyer viste nogle relative nemme 

målepunkter i GiC. Greve scorer flot i sociale arrangementer (nr. 9 af 112 klubber) samt i 

klubliv (nr. 12 af 112 klubber) Det er disse parametre, vi skal sælge klubben på.  

OK anvender værktøjet flittigt i arbejdet i baneudvalget.  

Samtlige tilstedeværende fik meget ud af aftenen og der var enighed om at gøre brug af 

Jonas Meyers tilbud om at komme f.eks. én gang om året i klubben og opfriske nogle 

arbejdsmetoder. 

Sekretariatsmøderne fortsætter. Der udsendes kortfattede referater fra disse til 

bestyrelsesmedlemmerne. Sekretariatet har overtaget arbejdet med refusion af 

kursustilskud.  

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Seneste status/udvikling vedr. regnvandsbassinet – Tune Syd langs hul 6 og par-3 

banen. 

B: Status på lokal indførelse af ”De nye Golfregler” pr. 1. januar 2019 v/IL. 

C: HCP Årsrevision. 

D: Evt. andre emner. 

 

Intet nyt i sagen om regnvandsbassinet.  

Implementering af nye golfregler pr. 1. januar 2019: GGK har reserveret fem pladser på et 

kursus, der netop afholdes i Greve Golfklub den 7. oktober. Efteråret afsættes til at 

præsentere de nye regler ved arrangementer i klubben. 

Jf. tidligere referater så vil en gruppe medlemmer bliver indkaldt til et møde om 

regulering. Stig Person og RP indkalder medio marts. 



 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: De frivilliges turnering mangler sponsor – hvad nu? 

B: Sponsorarbejdet i øvrigt – ”Sponsornet”, Tonnys opråb, andre aktuelle 

initiativer. 

C: Ideer til fastholdelse af nye medlemmer med hcp under 37. 

D: Forberedelse af temadag: ”klubber-i-klubben”. 

E: Orientering om håndtering af akuthenvendelser/særarrangementer, der kræver 

blokering af tider v/FKC. 

F: evaluering af bestyrelsesmødet den 28. januar 

G: Evaluering af Info/Ris/Ros-mødet den 6. februar 

H: Forberedelse af ordinær generalforsamling den 14. marts. 

I: Personaleforhold – herunder gennemgang af særlige forhold/frivilligjobs v/FKC 

og BF 

J: Ad hoc udv. ”Motionsgolf for dig”. 

Samarbejder jf. DGU aftaler med Ældresagen, Hjerteforeningen, 

Diabetesforeningen – store medlemsdatabaser med muligheder for 

sundhedssamarbejde/medlemsrekruttering. Drøftelse af mulige samarbejdsmodeller 

med de tre områder. 

K: Samarbejde med grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. 

Kommunale høringer m.v. 

I: Evt. andre emner 

 

De frivilliges turnering den hidtidige sponsor DANA har valgt at trække sig ud af alt 

golfsponsorarbejde. Klubben søger derfor en sponsor til turnering for alle de frivillige i 

september. Beløbet er ca. 25.000 kr. alle holder alle antenner ude for at søge en sponsor til 

den vigtige turnering. 

Der var ingen yderligere nyheder på sponsorområdet.  

Ideer til fastholdelse af medlemmer blev drøftet. Det drejer sig om den gruppe af 

medlemmer, der ikke deltager i klubarrangementer og som ikke er medlemmer af klubber-

i-klubben. Der vil altid være medlemmer, der som udgangspunkt spiller med 

ægtefælle/faste spillemakkere, men vi skal være opmærksom på, om der er en gruppe, der 

ikke har spillemakkere. 

På bestyrelsesmøde 1-2018 blev det besluttet at afholde en temadag med deltagelse af alle 

klubber-i-klubben.  

Mødet blev planlagt efter følgende køreplan: 

Torsdag, den 22. marts 2018 kl. 17-19. Mad kl. 17, herefter møde med forventet 

afslutning kl. ca. 19/20. Aftenens forløb vil nogenlunde være som følger: 

1. Velkomst 

2. Overgang fra begynder til integreret medlem med deltagelse i en klub-i-klubben. 

3. Integration af nye eksisterende golfspillere (der ikke kommer fra 

begynderforløbet) til klub-i-klubben. 

4. Principper for baneblokering. 

5. Klubberne-i-klubben har ordet 

6. Afslutning 

FKC udsender indkaldelse. 

 

Baneblokering herreklubben har fået bevilget banelukning ved månedsafslutninger i maj 

og juni. Dvs. 18 hullers gunstart, såfremt der er 60 deltagere eller flere. Hvis dette 

fungerer, vil herreklubben få lov til at spille gunstart ved de øvrige månedsafslutninger.  

Herreklubbens match mod Hedeland den 30. juni spilles som løbende start.  

Dameklubben har spurgt på tilsvarende konditioner ved klubbens match mod Hedeland 

den 20. juni.  

Bestyrelsesmøde den 28. januar var udbytterigt og et lignende tiltag gentages i 2019.  

Infomødet den 6. februar havde ca. 55 deltagere. Mødet forløb tilfredsstillende. 



Ordinær generalforsamling den 14. marts blev planlagt. 

Personaleforhold: der søges p.t. en greenkeeper samt en greenkeeperelev. IL foreslog at 

man kontaktede nogle af de nærliggende klubber, som også havde søgt elever, om de evt. 

havde ”overskud” af ansøgere. IL mente konkret at have hørt til et SoMe-kursus i DGU at 

Dragør havde haft flere ansøgninger til en elevstilling. IL kontakter SKL. 

Der var intet om de øvrige punkter. 

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 1. februar 2018. bilag vedhæftet.  

B: Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF. 

C: Foreløbigt regnskab 2017 og foreløbigt budget 2018. 

D: De ansøgte kommunale puljeordninger 2018 v/FKC  

E: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten 

pr. 1. februar.  

Regnskab 2017 samt forslag til budget 2018 blev fremlagt på Infomødet den 6. februar og 

er på generalforsamlingen 14. marts 2018.  

Puljeansøgninger: der søges om mobil golfskole (som Horsens) samt en buggy.  

 

Pkt.8 Kommune, DGU, DIF m.fl. 

A: Evt. nyt fra Idrætsrådet 

B: Fast opfølgning på DGUs  Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 

C: Debatsiden i det nye Golf.dk – ILs henvendelse til DGU. 

D: Medlemsdatabasen og de nye regler – nyt fra DGU/DIF? 

E: Ansøgning til puljen: ”Den gode idé”. Frist 1. februar v/FKC.  

J: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen.  

K: Evt. andre emner fra/til.  

 

Det oprindelige valg til idrætsrådet har givet anledning til klager, så valget skulle tages 

om. Michael Stoltenberg blev valgt i december. Men blev ikke valgt ved omvalget i 

februar.  

Sekretariatet, FKC og BF deltager i et kursus i DGU om persondataforordningen, der 

træder i kraft i maj. IL havde netop modtaget en mail fra MATAS. Denne mail kunne evt. 

give ideer til en mulig håndtering. IL foreslog at det kunne løses ved at man blev stillet 

nogle spørgsmål, som skal godkendes, når man logger på golfbox.  

 

Pkt. 9 Næste møder. 

FU 3-2018 9. april 2018 kl. 16:30 

FU 4-2018 31. maj 2018 kl. 16:30 (uden deltagelse af IL) 

Ordinær generalforsamling den 14. marts kl. 19.00 

Bestyrelsesmøde 2-2018 den 14. marts kl. ca. 21 (efter generalforsamlingen) 

Bestyrelse 3-2018 den 21. juni kl. 16.30. 

SU og Driftsudvalg 1-2018 17. april 2018 kl. 16:30 

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19.00 

 

Søren Leander Nielsen deltog i den sidste del af mødet. SLN har reflekteret på positionen 

som frivilligkonsulent. 

 

For referatet  

Inge Larsen 

26.02.2018 


