
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2017 

Dato:  Torsdag, den 8. juni 2017 Kl. 16.30 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Afbud fra: Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Roland Pedersen (RP) 
 

DAGSORDEN 
 

1. Mødets åbning 

 

2. Siden sidst 

a) Opfølgning på – og godkendelse af referat fra møde nr. 1 den 21. januar og nr. 2 den 1. marts 

2017. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU. 

 Træningsaftalerne ændret og på plads for 2017 

 Sekretariatsmøderne – virksomhed og referater v/FKC. 

 Personalesituationen 

 

3. Samarbejde- og driftsudvalg 

a) Evt. bemærkninger vedr. møde nr. 1-2017 afholdt den 29. marts 2017.  

b) Samarbejdet i – og om kontrakterne (Administration, maskiner, company days, lokaler, 

golfanlæg) 

c) Kan der findes frivillige ressourcer til 3 – 4 timers hjælpende gæsteservice i sekretariatet – f.eks. 

på lø/sø/helligdag? 

 

4. Klubarbejdet – de faste udvalg 

a) Grundig gennemgang over flg. emner fra hvert af de 7 udvalg: 

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

c) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

d) Orientering om udvalgets planer og arbejde i resten af sæson 2017.06.12 Orientering om 

udvalgets planer og arbejde i 2018. 

e) Udvalgets økonomiske status. 

f) Udvalgets sammensætning. 

 



 

5. Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl.  

a) Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 1, 2, 3 og 4 – 2017. 

b) DGUs forslag om ”spil-med-dag” den 20. august – skal/vil vi deltage (DGU Klubnyt af 24. maj) 

c) Nye ordensregler – evt. bemærkninger til ILs forslag i mail af 15. maj 

d) Overblik over ad hoc udvalget for Linksugen 2017 v/Jeppe Dohn. 

e) Status sponsorarbejdet v/FKC 

f) Status ad hoc udvalget vedr. starterhus v/FKC 

g) Det overordnede skoleprojekt 2016/2017 og 2017/18 status v/FKC og MS – bilag vedhæftet. 

h) Status på projekt ”Børn med specielle behov” v/FKC bilag bl.a. FKC mail af 22. maj 

i) DANA CUP 2017 reminder om, status og sidste nyt v/LS. 

j) Status på Golfspilleren i Centrum – herunder kursustilbud m.m. v/LS. 

 

6. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. juni 2017 – bilag vedhæftet 

b) Medlemsdatabasen – restanter, systemer og metoder. 

c) SGS ordningen 

d) Overordnet økonomisk status 

e) Sjællandske mediers fond ansøgt 

f) Dansk Golf Fond – ansøgningsidé fra bestyrelsen? Bilag FKC mail af 21. april. 

g) Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

7. Fremtid 

a) Ris – Ros – Info medlemsmøder i 2017 og 2018 

b) Opbygningen af Idrætspuljesystemet efter seneste ændringer v/FKC og MS – bilag vedhæftet 

c) Bestyrelsen forslag til puljeansøgninger i dette efterår – jf. tidligere aftale om at være på forkant 

d) Bestyrelsens behov/ideer til klubaftner – med eller uden spisning – fagligt golfindhold – andet 

indhold – aktiviteter på bane og/eller i restaurant og klublokaler. 

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

 

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

Greve Kommune og andre myndigheder, idrætssammenslutningen i kommunen, ældresagen, DGU, 

DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

Bl.a.  

a) DGU – nye persondataregler. Status v/IL 

b) Status §17 stk. 4 udvalg v/FKC – bilag FKC mail af 18. april 

c) De nye idrætskonsulenter og ”Idrætssekretariat” – orientering ved MS. 

d) Regnvandsbassin Tune Syd – Status v/FKC 

 

9. Mødekalender: 

 FU møde nr. 5 – 11. juli 2017 

 FU møde nr. 6 – 21. september 2017 

 Bestyrelsesmøde nr. 4 – 11. oktober 2017 

 

10. Mødets afslutning – forventes kl. ca. 20.30 

 

REFERAT 

 

Ad pkt. 1 

FKC indledte med at byde velkommen. RP og BLH havde forlods meldt afbud til mødet. 

 

Ad pkt. 2 

a. Ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde 1 og 2. 

b. Orientering fra formanden og FU:  



Træningsaftalerne er faldet på plads. Sekretariatet skal udfærdige tekster til kontrakterne. Dette 

udestår endnu. 

Der er ingen bemærkninger til sekretariatsmøderne og de udsendte referater fra disse.  

Om personalesituationen informeredes at der p.t. er tre fuldtidsgreenkeepere, en elev samt en 

praktikant i 13 uger. Desuden har sekretariatet haft en praktikant i en periode.  

En greenkeeper har haft en ulykke med en finger. Ulykken er anmeldt iht. procedure. 

 

Ad pkt. 3 

a. Ingen bemærkninger til det seneste møde 1-2017 afholdt 29. marts 2017. Nyt møde afholdes 27. juni 

2017.  

b. Kontrakterne er færdiggjort og sendt til DGU for bemærkninger. Klubben har ikke hørt fra DGU 

endnu. 

c. Debat om rekruttering af frivillige til gæsteservice i sekretariatet på dage hhv. tidspunkter med 

spidsbelastning:   

FKC oplyste, at sekretariatet i givet fald vil foretage den fornødne oplæring af de frivillige, men 

tager vi de frivillige fra en anden ”frivilligpost”. 

JD spurgte til om køkkenet ikke skal stå for arbejdet med gæsteservice i perioder, hvor der ikke er 

bemanding i sekretariatet. FKC meddelte, at køkkenpersonalet ikke havde den fornødne tid til at 

varetage dette arbejde. OK supplerede at heller ikke alle havde de fornødne færdigheder til at udføre 

arbejdet. OK oplyste, at han p.t. har 21 på listen over frivillige i baneservicegruppen.  

JC gav udtryk for, at det var mere vigtigt at prioritere frivillige til at tage imod gæster end at køre 

baneservice.  

IL forespurgte til pladsen. Det blev foreslået evt. at indrette en mindre plads til formålet i shoppen.  

Endelig blev det nævnt, at det planlagte starterhus evt. vil kunne løse pladsproblemet. 

 

Ad pkt. 4 

De respektive udvalgsformænd orienterede om arbejdet i udvalgene. 

 

Regel- og handicapudvalget.  
I RPs fravær orienterede FKC om at RP havde ytret ønske om, at der fra 2018 skal findes en ny koordinator 

for regionsgolf.  

MS bemærkede at belægningen af banen er et begyndende problem. Der er mange regionsgolf- og 

juniorkampe. Har vi for mange regionshold? 

IL meddelte, at vi har 7 regionshold, hvilket vil sige 42 spillere, og 5 elitehold, hvilket vil sige 33 spillere. 

Hvis vi vil slå os op som en breddeklub, giver det vel god mening at vi har flere regionsgolfere end 

elitespillere.  

FKC meddelte, at nogle regionsgolfhold også kan spille om formiddagen. Desuden foreslog formanden, at 

der nedsættes et udvalg, som kan komme med inputs til regionsgolfplanlægningen for 2018. Hertil meddelte 

JD at regionsgolfen skal hænge sammen med klubbens overordnede turneringskalender.  

Der blev herefter nedsat et ad hoc udvalg bestående af RP, MS, JC og JD. MS indkalder til et snarligt møde i 

udvalget med henblik på at komme med et udspil til næste bestyrelsesmøde i efteråret.  

 

Juniorudvalget v/Michael Stoltenberg 

Efter afgang af et udvalgsmedlem pga. klubskifte har juniorudvalget brug for forstærkning for at kunne 

dække de opgaver, udvalget gerne vil prioritere. I erkendelse af at forældre til juniorspillere ofte prioriterer 

de opgaver, som omfatter egne børns aktiviteter, vil udvalget sigte imod også at supplere med 

udvalgsmedlemmer, der ikke har børn i GGK, så alle prioriterede opgaver kan dækkes. MS orienterede om 

at Per Bylund var indtrådt i udvalget. Udvalget består nu af MS, Per Bylund samt søren Kramer. 

P.t. er der 12 til 18 spillere ude at spille diverse turneringer/kampe. 

På kommunikationssiden er Frederik Kramer fungerende facebook-redaktør, hvilket fungerer fint.  

MS meddelte, at klubben ikke deltager i DGUs juniorugen. 

JD bemærkede at der ikke fra hjælp fra juniorudvalget i forbindelse med den afholdte DJGA-turnering den 

23. april. 

LS meddelte, at der var én person, som via GiC har meldt sig til at arbejde med juniorer. 

 



Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

JD orienterede om udvalgets arbejde. Der er indtil videre afholdt tre klubturneringer med i alt 230 deltagere. 

Derudover har der været afholde to åbne turneringer med i alt 128 deltagere, hvor udvalget har medvirket 

til/stået for planlægning og afvikling. Endelig stod udvalget for planlægningen og afviklingen af DJGA 

Greve junior open.  

Udvalget har afholdt fire møder.  

Der er udarbejdet nye generelle turneringsbetingelser samt betingelser for klubmesterskaberne. Specielt skal 

det nævnes, at der er indført gebyr for eftertilmeldinger (25 kr) 

Udvalget har besluttet at veteraner skal spille fra klubtee til vores klubmesterskaber.  

Planerne for resten af 2017 er at afvikle de resterende klubturneringer. Beklædning som præmier til 

klubmestre skal afskaffes og der arbejdet i stedet med en ”bagmærkeløsning”, dvs. et skilt i messing eller 

lign. med titlen klubmester.  

Arbejdet med indsamling af data til 2018’s aktivitetskalender påbegyndes ligesom arten af årets 

klubturneringer skal besluttes.  

Udvalget består af JD, Karin Søbæk Hansen, Poul Erik Rasmussen, Thomas Pedersen, Thomas Flindt samt 

Roland Pedersen, hvilket anses som en tilfredsstillende bemanding i udvalget.  

JD efterlyste frivillige til afvikling af arrangementer. Det er dels et problem at rekruttere frivillige men også 

et problem at få de frivillige, der måtte være, til at svare.  

JD foreslog i den forbindelse af oprette en ”turnering” i golfbox, hvor man melder til og fra.  

 

Eliteudvalget v/Jesper Carstensen 

Der har været afholdt to møder i udvalget.  

Mht. træning, så træner alle på én dag. Der er den udfordring, at de spillere, der som udgangspunkt ikke 

tilbydes træning møder op, hvorimod de spillere, der gerne vil satses mere på, ikke møder op.  

Der er ved mødets afholdelse spillet 10 kampe, hvoraf to kampe blev vunder og én enkelt endte uafgjort.  

4. holdet, der primært består af juniorer, får ros for deres adfærd på og udenfor banen, når de er ude at spille.  

AM/AM turneringen i maj blev aflyst pga. manglende tilslutning. Måske har denne turnering overlevet sig 

selv.  

Kvaliteten af det til eliteholdene indkøbte tøj har været ringe og har skullet udskiftes. Det ser derfor ud som 

om, der er brugt flere penge end tilfældet er.  

Udvalget består af Axel, Gitte, Nikolaj og JC. 

Med henvisning til den aflyste AM/AM turnering, gjorde JD opmærksom på, at medlemmerne ikke kommer 

af sig selv. Der skal gøres et voldsomt benarbejde for at rekruttere deltagere. JC meddelte, at dette arbejde 

var gjort.  

 

Miljø- og baneudvalget v/Ole Kahlen 

OK informerede om nogle af fokusområderne for 2017: dræning af bunkers er endnu ikke foretaget, 

afstandsmarkeringer er endnu ikke færdiggjort. Greens er blevet hurtigere.  

I Golfspilleren i Centrum scorer vores modtagelse af gæster lavt. Det bemærkes, at man ikke føler sig 

velkommen. Poletter fungerer ikke optimalt og maskinen står forkert.  

Baneservicegruppen består af 21 personer, som ved mødet afvikling har kørt baneservice 17 gange. Der er 

registreret én gratist.  

 

LS bemærkede at der er spillere, der ikke møder op til booket tid, hvilket afskærer andre fra at udnytte tiden. 

I Golfbox kan SKL konstatere omfang af udeblivelser samt identitet. Dette kan evt. bruges til belysning af 

problemets omfang. FKC tager problemet op på sekretariatsmøde.  

Det blev besluttet at IL skriver en tekst til et kommende klubnyt omkring brug af golfbox (afmelding)  

Der udspandt sig en debat omkring sanktionsmuligheder for de personer, som ikke afmelder deres tider i 

golfbox.  

 

JC spurgte til hazardmarkeringerne ved søen på hul 9. Det er svært at se de gule/røde markeringer på 

afstand.  

Flere bemærkede at roughen er for svær. OK oplyste, at roughklipperen har været gået i stykker, hvilket er 

årsagen til roughens tykkelse/højde.  

 



Begynderudvalget 

I udvalgsformandens fravær orienterede LS kort om udvalgets arbejde.  

Arbejdet kører efter planen. Som følge af det høje antal af deltagere ved begyndertræning er der to 

begyndertrænere tilkoblet hver træning. Prøvemedlemmerne er generelt mere aktive end tidligere.  

 

Ad pkt. 5 

a. Emner fra FU-møder 1, 2, 3 og 4.  

FKC orienteret om den opståede situation vedr. et medlem, der har ønsket at skifte klub fra én af de 

andre klubber i SGS-samarbejdet. Det pågældende medlem, som har 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 har håndteret drøftelserne om karantænekravet med de syv klubber i 

samarbejdet.  

b. Der var i bestyrelsen enighed om ikke at deltage i DGUs ”spil-med” dag i august. Dagens placering 

ultimo august er uhensigtsmæssig i forhold til at komme i gang med et relevant og udbytterigt 

begynderforløb.  

c. De nye ordensregler, som var udsendt af IL den 15. maj, blev kort drøftet. Da ikke alle 

tilstedeværende havde læst reglerne, var der enighed om at udsende dem igen med henblik på at få 

bestyrelsen kommentarer. 

d. JD orienterede om Linksudvalgets arbejde.  

På annonceringsområdet er der sendt mails til de 559 tidligere deltagere i Linksugen. Hjemmesiden 

er opdateret medio april. Der er annonceret i Golfbladet ultimo maj og der er sendt 

pressemeddelelser til diverse medier. Endelig er der udarbejdet plakater i varierende størrelser, 

postkort til almindelig uddeling og der er agiteret for turneringerne på de sociale medier.  

De seks turneringer har ved mødets afholdelse 161 deltagere og fredagens ”burger og bajer” 

forventes snart udsolgt.  

Der er skaffet flere sponsorer men der arbejdes fortsat på at skaffe flere.  

Alle turneringer er lagt i golfbox og menuer/priser er aftalt med køkkenet.  

Der udestår fortsat at finde turneringsledere og hjælpere, at annoncere yderligere, sætte gang i 

onsdagens kaninturnering samt diverse andre opgaver. 

e. Den sponsor, der var udsigt til at få, sprang desværre på målstregen. Der er derfor ikke de samme 

midler til rådighed som forventet.  

f. Som følge af sponsorsituationen (pkt. 5e) skal der måske skrues ned for ønskerne til det planlagte 

starterhus.  

g. Der er udfærdiget et nyt sæt materialer for skoleprojektet. Det endelige forløb skal aftales med Axel. 

Timelønnen er aftalt til kr. 250. 

h. Klubben er blevet tilbudt at deltage i et projekt for ”børn med specielle behov”. Umiddelbart stiller 

klubben sig velvilligt overfor dette. Projektet skal løbe af stablen i uge 37 til 41 og der er foreslået 

tidspunktet 17 til 18, hvilket vil sige 5 timer. Prisen for projektet er 4500 kr. 

i. LS gjorde opmærksom på fristen for at tilmelde frivillige til DANA cup. Fristen er 31. juli. Der var i 

bestyrelsen afstemning om hvorvidt turneringen skulle være tællende, hvilket der var flertal for.  

JD foreslog at man kunne afvikle turneringen som en holdturnering. FKC forhører sig hos Bendt 

Nolsøe. 

j. LS orienterede om Golfspilleren i Centrum, som har udsendt den første rundspørge i maj måned.  

Resultatet er desværre ikke opmuntrende.  

Dog er den generelle ambassadørscore ok med et resultat på 63 (hvis vi benchmarker med andre 

sjællandske klubber er dette 61) 

Til trods for flere opfordringer, er der desværre ingen juniorer, der svarer. 

Blandt klubbens egne medlemmer er der en del utilfredse besvarelser vedr. café/sekretariat. 

Gæstedelen har kun 11 besvarelser og her ligger ambassadørscoren på -10, hvilket er meget 

utilfredsstillende. Banen scorer -2, klublivet -10 (bestyrelsen undrer sig over, at gæster kan svare på 

spørgsmål om klubliv) Restauranten scorer -15 heraf scorer betjeningen -22.  

De generelle kommentarer i GiC omhandler bl.a.: 



Manglende sand i bunkers 

Svær rough 

Dårlige greens 

LS sender materiale til FKC som tager det op med SKL. 

BF deltager i et fremtidigt kursus i GiC. 

 

Ad pkt. 6 

a. Pr. 1. juni 2017: 1057 medlemmer.  

b. Stort set ingen restanter. 

c. SGS ordningen: i 2017 har næsten 100 medlemmer tilkøbt SGS. Til sammenligning havde 80 tilkøbt 

dette i 2016. 

d. BF redegjorde for klubbens økonomiske status, som er tilfredsstillende. Der opereres med tre 

hovedelementer: indtægter (kontingenter) / greenfee / lønninger. På greenfee-siden kan der 

konstateres et plus på 60.000 i forhold til det budgetterede. Lønningerne følger det budgetterede, 

mens kontingentsiden halter lidt bagefter. 

e. Vi har afsendt en ansøgning til Sjællandske Mediers fond om lysanlæg til indkørslen. 

f. Vi har ikke afsendt ansøgning til Dansk Golffond, da vi ikke fandt den interessant. 

g. BF gjorde atter bestyrelsen opmærksom på, at regninger fra restauranten skal forsynes med den 

ansvarliges underskrift.  

 

Ad pkt. 7 

a. Ris/ros/infomøde afholdes som hidtil i februar. Næste gang i 2018. 

b. Idrætspuljesystemet: bestyrelsen sætter sig ind i systemets opbygning inden næste bestyrelsesmøde.  

c. Puljeansøgninger: samtlige bestyrelsesmedlemmer overvejer, hvilket ting der evt. kan ansøges om. 

Ved bestyrelsesmødet i oktober drøftes emnet og medlemmerne kommer med forslag. 

d. Klubaftner: JC foreslog en aften med Thomas Søby i løbet af vintersæsonen. 

Der blev forespurgt til hvor langt vi er med at kunne vise golf på TV. FKC undersøger og vender 

tilbage. 

e. JC spurgte til punkt 5h) børn med specielle behov; når der afsættes eftermiddagstider til dette bliver 

det endnu sværere for medlemmerne at tilkøbe sig træning hos Axel. Det er i forvejen svært at få en 

træningstid i prime time (sen eftermiddag/aften) FKC rejser problemet med SKL. 

Eliteudvalget foreslår en elite/subelite-turnering den 3. juli. Turneringsudvalget, JC, FKC og SKL 

afholder møde om dette. 

 

Ad pkt. 8 

a. Persondataregler: IL har forespurgt hos DGU om de kommende ændringer af persondataloven i maj 

2018. IL følger op på sagen, som drøftes igen ved bestyrelsesmøde i oktober. 

b. Kommunen har afholdt borgermøde om udvalgets kommissorium og sammensætning. 

Stig Person og FKC deltog. Den tidligere indstilling opretholdes. 

c. MS orienterede kort om de nye idrætskonsulenter og idrætssekretariat. 

d. Regnvandsbassin: ved det seneste møde stillede man sig særdeles positivt overfor vores forslag, bla. 

om at foretage en underboring i stedet for at grave.  

 

Ad pkt. 9 

Mødekalender 

 FU møde nr. 5 – 11. juli 2017 

 FU møde nr. 6 – 21. september 2017 

 Bestyrelsesmøde nr. 4 – 11. oktober 2017 

 

Ad pkt. 10 

Mødet afsluttedes kl. 20.30 

 

 

For referatet 

Inge Larsen 



24.06.2017 

 


