
 

Greve Golfklub - Bestyrelse 
REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2017 

Dato:  11. oktober 2017 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Jeppe Dohn (JD) 

Jesper Carstensen (JC) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BH) 

Stine Kiel Larssen (SKL) Golfmanager 

Lotte Stoltenberg 

Michael Stoltenberg 

Roland Pedersen 
 

 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen. Der var afbud fra Lotte Stoltenberg, Michael Stoltenberg og 

Roland Pedersen. Golfmanager Stine Kiel Larsson deltog for første gang i 

bestyrelsesmødet. Dette skal ses som et bindeled til sekretariatsarbejdet. SKL har taleret 

men ikke stemmeret og forlader mødet, såfremt punkter på dagsordenen måtte kræve det.  

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

a) Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde 3-2017 den 8. juni.  

b) Diverse orientering fra formanden og FU.  

 Sekretariatsmøderne – virksomhed og referater v/FKC 

 Personalesituationen 

 

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde 3 af 8. juni. Referatet ligger tilgængeligt 

i dropbox samt på klubbens hjemmeside.  

Referater fra de ugentlige sekretariatsmøder udsendes løbende til den samlede bestyrelse, 

så den umiddelbare orientering sker successivt.  

SKL orienterede om personalesituationen: 

Greenkeeperdelen tæller Søren, Kenneth, Niels samt eleven Joachim. Niels stopper som 

aftalt 15. november 2018.   

I køkkenet er Gitte stoppet, da hun har fået andet arbejde. Over vinteren vil der være 

nedsat pres på restauranten og dette afspejles i bemandingen. Tonny, som har afsluttet en 

del af kokkeuddannelsen, er blevet ansat i køkkenet. Jafer er fortsat ansat i løntilskud.  

SKL kunne oplyse, at Greve Golf har fået tildelt et CSR-mærke (corporate social 

responsibility = socialt ansvar) af kommunen. Dette skyldes at vi har taget socialt ansvar 

ved at ansætte personer i arbejdsprøvning osv. Der var enighed om at dette var en god 

historie, som kan bruges i medierne. SKL følger op omkring selve den eventuelle 

uddeling af denne anerkendelse.  

Sekretariatet er fortsat bemandet af Sarah-Cathrine, Stine og i perioder Axel.   



 

Pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg 

Møde nr. 3 blev aflyst, da det ikke syntes nødvendigt. Næste møde i udvalget finder sted 

fredag, den 24. november.  

 

Pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

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

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

b) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) Orientering om udvalgets planer og arbejde i resten af sæsonen 2017. 

d) Orientering om udvalgets planer og arbejde i 2018 

e) Udvalgets aktuelle økonomiske status 

f) Udvalgets sammensætning 

 

Punkterne refereres samlet under de respektive udvalg: 

 

Eliteudvalget v/Jesper Carstensen 

Sæsonen startede med tre timers træning hver mandag. Fra juni blev timetallet skåret ned 

til to timer, hvilket var passende. De overskydende timer blev anvendt på at Axel dels 

kunne komme med ud og prøvespille med førsteholdet samt være til stede ved 

hjemmekampe. Sportsligt har året været godt. To ud af fem hold vandt deres rækker og 

kom i oprykningsspil. Førsteholdet spillede sig i 2. division, desværre glippede 

oprykningen for dameholdet.  

4. holdet har primært bestået af juniorspillere og de har fået stor ros for deres opførsel, når 

de har været ude at repræsentere klubben.  

Udvalget anbefaler at tilmelde et damehold til kvalifikationsrækken samt at skære antallet 

af herrehold ned fra fire til tre hold.  

Herreholdene vil således være at finde i 2., 4. og 5. division. 

Holdet i 2. division skal spille 2 x 18 huller på hver spilledag. 

Udvalget vil søge om samme antal af træningstimer for 2018 og det er hensigten igen at 

anvende tre timer ugentligt i starten af sæsonen og skære ned til to timer i løbet af 

sæsonen.  

Der arbejdes på en intern træningslejr, hvor spilleformen for 2. division afprøves. 

Spillerne har et ønske om at Axel er til stede, når der spilles kampe. 

Spilleformen i 2. division vil kræve yderligere banelukning, men dette opvejes til dels af 

at der kun tilmeldes tre herrehold mod fire i 2017. 

Der arbejdes på en ranglisteturnering i uge 30 (28./29. juli) Der forventes svar fra DGU i 

uge 42.  

Udvalget består af Axel og Jesper. Der skal findes to nye spillerrepræsentanter.  

 

Debat: JD spurgte til hvor mange spillere der er i truppen? 

JC: truppen består af 32-34 spillere.  

BH: Vi skal ikke være en eliteklub, men hvordan understøtter vi den gruppe af spillere, 

der hcp-mæssigt ligger lige over elitespillerne? 

 

Baneudvalget v/Ole Kahlen 

Udvalget har kørt baneservice 26 gange i 2017 heraf 17 gange i første halvår.  

Baneservice har oplevet en positiv modtagelse blandt spillerne.  

Jf. tidligere møder vil OK indkalde til et møde i ad hoc udvalget omkring en 

servicegruppe, som skal kunne bistå i det administrative arbejde i peak perioder.  

Om banen kunne OK oplyse følgende: 

Bunkers blev dybderevet i starten af sæsonen, hvilket har hjulpet på sandet.  

Der har været problemer med vand i flere bunkers i denne sæson. Der arbejdes på 

løsninger.  

Greens er blevet hurtigere, dette tilskrives primært investeringen i siderolleren. 



Tårnet på hul 15 er etableret. Trinnene skal forbedres. Der skal etableres gelænder i begge 

sider (OK).  

Sikkerheden på banen blev drøftet. Det er som udgangspunkt spillernes egen forsikring, 

der skal dække ved uheld. Der var enighed om at kontakte DGU for at høre om sikkerhed 

ved f.eks. udkigstårnet (Sarah-Cathrine)  

Der er færre skraldespande på banen. Dette er et bevidst valg fra greenkeepernes side. 

Punktet høster imidlertid kritik i GiC. SKL kigger på dette sammen med SC. 

Starterhus er etableret og færdigindrettes i løbet af de næste uger.  

I løbet af vinteren vil man overveje at lade de gule teesteder restituere og i stedet spille fra 

backtee.  

Udvalget har brugt 680 kr.  

 

Debat: der var enighed om at oplysning om banens tilstand hhv. arbejde på banen giver 

tilfredshed blandt medlemmerne. Informationen om rough/linksbane i løbet af 

forsommeren fik megen utilfredshed til at forstumme.  

Problemet med ”no show”-spillere blev drøftet. Problemet koncentrerer sig om enkelte 

spillere, som booker og ikke møder op/ikke bekræfter tiden i Golfbox. En enkelt spiller er 

oppe på 38 no shows i indeværende år. SKL kontakter de spillere, der er tale om.  

IL henviste til bestyrelsesmøde i januar 2017, hvor det blev besluttet at sætte en 

redningskrans op ved søen på 17. hul. FKC/SKL følger op.  

JC efterlyste tydelige hazardmarkeringer ved søen på hul 9. Pælene er falmet, så det er 

svært at se deres farver. Desuden bør nogle af sivene på hul 4 fjernes, så man kan se 

vandspejlet fra teestedet.  

Banestatus flere gange om året i klubnyt blev efterspurgt. OK ser på at få udarbejdet en 

banestatus (incl. arbejde på banen) 3-4 gange årligt. Evt. som fast punkt i klubnyt.  

JC synes der var negative ytringer på de sociale medier. Men der var konsensus om at det 

ikke var et større problem. Dog kan der evt. i et klubnyt opfordres til at medlemmerne 

henvender sig direkte til de respektive udvalgsformænd ved spørgsmål/kommentarer.  

 

Regel- og hcp-udvalget v/FKC (i RPs fravær) 

Udvalget har modtaget en klage på et af klubbens medlemmer. Udvalget ser på sagen og 

kommer med en indstilling til bestyrelsen. Udvalget inviteres til at forelægge dette ved 

bestyrelsesmødet den 24. november. BH foreslog en konfronterende samtale.  

 

Begynderudvalget v/BH 

Udvalget og dets medlemmer arbejder godt. Tingene fungerer. Arbejdsindsatsen er god.  

Ét af temaerne for året var at følge den enkelte nygolfer på tættere hold: hvor langt er det 

enkelte medlem kommet.  

Et andet tema var at få etableret ”klub 36” som blev til ”De vilde kaniner”. De vilde 

kaniner har haft 74 deltagere i sæsonen, heraf har 62 deltaget mere end én gang. 32 er gået 

fra at være prøvemedlemmer.  

De vilde kaniner spiller hver mandag og er en succes. 

Udvalget har stor fokus på overgangen fra begynder til etableret medlem af klubber og 

herunder det sociale liv. Hvordan sikrer vi overgangen? 

For første gang blev der spillet en turnering for nygolfere i Linksugen. Det var lidt 

vanskeligt at rekruttere spillere, men turnering blev gennemført. 

I 2018 vil udvalget fortsat have fokus på den enkelte nygolfer. Udvalget har søgt penge til 

udvikling af faddergruppen, - kompetenceudvikling.  

På den økonomiske side har udvalget brugt penge på at de frivillige får en kop kaffe efter 

træning.  

 

Debat: JD opfordrede til at hjælpetrænerne udelukkende agerer som ”igangsættere”, så 

man ikke risikerer at det er en frivillig med relativt højt handicap, som viser slagene.  



JC foreslog en mentorordning. BH bifaldt forslaget, men med 110 begyndere på et år, vil 

det være svært at skaffe tilstrækkeligt med mentorer. Ud af de 110 er der fortsat 60, der 

hænger ved. 47-48 har meldt sig ud.  

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

JD berettede om udvalgets arbejde til dato. Ud over de afholdte klubturneringen, har 

udvalget arrangeret/medarrangeret Golfhæftet Trophy, Øgolf, Linksuge, Slå et slag for 

kuglerne m.fl. Udvalget står også for opkrævning for andre arrangementer i klubregi, 

hvilket samlet har resulteret i 1700 indbetalinger i 2017 og i alt ca. 250.000 kr. JD vil i 

2018 se på mulighederne for at sende nogle på kursus i golfbox.  

 

Tøjpræmier til årets klubmestrene er afskaffet. Klubmestrene har i stedet modtaget 

medaljer/bagmærker. Dette er dels billigere men også nemmere at håndtere. I 2018 vil 

udvalget forsøge at få lavet disse i læder, som kan hænges på baggen.  

 

Udvalget arbejder p.t. på kalenderen for 2018 og afventer inputs fra de forskellige 

klubber-i-klubben m.fl.  

 

Juniorudvalget v/FKC (MS fraværende) 

Juniorudvalget overvejer at ændre udvalgets navn til ungdomsudvalget. Der er flere 

potentielle medlemmer på vej ind i udvalget. 

Afslutningsturnering den 22. oktober. 

Sarah-Cathrine har henvendt sig om en vinterturnering for juniorerne.  

 

Pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl.  

a) Evt. drøftelse af emner fra FU møde nr. 5 og 6 – 2017 

b) Forslag om vedtægtsændringer på generalforsamlingen i marts 2018. Bilag vedhæftet. 

c) Medlemsmøder  

 Foredrag Thomas Søby – bilag Jesper C i mail af 25. juli 

 Arv og Testamente – Advokat Allan Schouw-Petersen d. 30. oktober kl. 18.30 

d) Orientering fra ad hoc udvalget for Linksugen om Linksuge 2017 v/Jeppe Dohn 

e) Status sponsorarbejde v/FKC 

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

g) Åben skoleportal 2017/2018 – se FU 6 pkt. 8 

h) Status på projekt ”børn med specielle behov” – bilag bla. FKC mail af 1. sept. v/SKL 

i) Danacup 2017 – status/evaluering v/FKC 

j) Status på Golfspilleren i Centrum v/LS) 

 

FU referater fra møde nr. 5 og 6: der var ingen kommentarer. Bestyrelsesmedlemmerne 

var generelt tilfredse med den nye opsætning. 

Vedtægtsændringer: Ved FU-møde 6 blev klubbens vedtægter gennemgået. Der skal 

foretages enkelte mest sproglige småjusteringer. Forslagene blev forelagt bestyrelsen, der 

var enig i disse. FKC opfordrede bestyrelsen til at meddele, såfremt de havde yderligere 

kommentarer/tilføjelser.  

Ændringerne vil blive forelagt vores juridiske konsulent Torben Lindholm med henblik på 

at komme på dagsordenen ved generalforsamlingen i 2018.  

Medlemsmøder: JC havde foreslået et medlemsmøde med Thomas Søby. Der var dog 

ikke tilslutning i bestyrelsen hertil i denne omgang. Der er planlagt et medlemsmøde den 

30. oktober om arv og testamente. 

Linksugen: JC foreslog en evt. afslutningsfest om lørdagen. Fredagens turnering ”Burger 

og Bajer” er dog i forvejen en form for fest. 

Forslag om en juniorturnering om fredagen (inden burger og bajer) ”pølser og sodavand”. 

Bestyrelsen bifaldt dette forslag.  

Sponsorarbejde: sponsorsituationen er uændret. Danbolig og Santander har givet tilskud 

til starterhuset. Der er forhandlinger i gang med Verisure.  



Starterhus: huset står stort set færdigt. Der mangler el osv. Baneudvalget overtager driften 

af huset, når det står færdigt.  

Skoleportalen: Tre skoler har p.t. lagt billet ind på tilbuddet om skolegolf. Det drejer sig 

om to 5. klasser samt én 7. klasse.  

Sport4kids for børn med særlige behov var en succes. IL skrev en artikel om projektet 

under DGU’s nye motto ”golf gavner”. Artiklen blev bragt både på DGUs hjemmeside, i 

DGUs nyhedsbrev, i Tuneposten samt i Sydkysten.   

DANA cup: dagen forløb fint. Vi håber, at vi kan fortsætte samarbejdet med DANA og 

afventer udmelding, når deres 2018-budget er på plads.De frivillige ledere skal fortsat 

indberette frivilligt arbejde iht. LS instrukser.  

Golfspilleren i Centrum: De sidste resultater er kommet ind og bearbejdes p.t.  

 

Pkt. 6 Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. oktober 2017 – bilag vedhæftet 

b) Medlemsdatabasen – restanter, systemer og metoder 

c) Overordnet økonomisk status 

d) Kassererens plan for udarbejdelse af udvalgsbudgetter 2018 

e) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

BF gennemgik klubbens økonomi startende med medlemsoversigten. Det er positivt at se 

en tilvækst på fuldtidsmedlemmer.  

Pr. 1. oktober havde klubben 40 flere fuldtidsmedlemmer end samme tid sidste år. 

Generelt ser udviklingen i medlemstallene godt ud.  

Der er stadig restanter og det samlede beløb på restanter udgør kr. 40.000. Fremover 

fjernes spillerens spilleret ved længere tids restance.  

De primære poster i økonomien er lønninger og greenfee. Lønningerne ligger mere eller 

mindre fast og der kan ikke files herpå. Greenfee kan variere. Pr. oktober har klubben 

opnået de budgetterede greenfeeindtægter. 

Klubbens økonomi følger det budgetterede.  

Budget for 2018: Primo november afholder BF budgetmøder med de respektive udvalg 

for at drøfte ansøgningerne.  

SGS tallene ser tilfredsstillende ud. Der er solgt 109 SGS-medlemskaber i 2017 mod 83 i 

2016. 

 

Pkt. 7 Fremtid 

a) Kategorier og forslag til kontingenter for 2018 v/FKC – bilag mail af 20. september 

2017 

b) Bestyrelsens forslag til puljeansøgninger 2018 – jfr. Tidligere aftale om at være på 

forkant. Ansøgningsfrist 15. nov. 

Bemærk: fra seneste FU møde forslag til overvejelse om mobil golfskole à la Horsens 

(bilag vedhæftet) Seniorklubben foreslåren buggy mere (bilag vedhæftet) 

c) Bestyrelsen behov/ideer til klubaftener – med eller uden spisning – fagligt golfindhold 

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

d) Forslag om opsamlings- og organisationsmøde for bestyrelsen – i givet fald foreslås 

dato i januar 2018. 

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer 

 

Kontingentsatser for 2018 er meldt ud, idet der – i lighed med de senere år – tilbydes 

medlemskab for 2018 inklusive ”spil gratis resten af 2017”. Der er således allerede solgt 

flere medlemskaber for 2018. 

Kontingentsatserne fremlægges på generalforsamlingen 2018.  

Puljer: Inden 1. november skal bestyrelsesmedlemmernes forslag til puljeansøgningerne 

være FKC i hænde.  

Der er allerede modtaget en ansøgning fra seniorklubben om anskaffelse af yderligere en 

buggy. Desuden overvejes en mobil golfskole.  



Opsamlings- og organisationsmøde for bestyrelsen lægges 20. januar 2018.  

 

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

Nyhedsbreve o.a. fra Greve Kommune og andre myndigheder, idrætssammenslutninger i 

kommunen, Ældresagen, DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

Bla. status vedr.:  

a) Idrætsrådet – nyt kommissorium v/MS 

b) Ny idé om virksomhedssamarbejde – bilag vedhæftet 

c) DGU – nye persondataregler v/IL 

d) DGUs inspirationsmøde ”golfsportens omdømme” v/IL, BF og FKC (48 

slides/materialeudsendt separat til orientering og inspiration) 

e) Status §17 stk. 4 udvalg v/FKC 

f) Regnvandsbassin Tune Syd – status v/FKC 

g) Flygtninge på Moeskærskolen – status v/FKC 

 

Idrætsrådet: bestyrelsen er indstillet på at indstille MS til idrætsrådet igen.  

Virksomhedssamarbejde: såfremt forslaget kan fungere i samspil med det eksisterende 

netværk er det i orden.  

Persondataregler: Det synes stadig usikker om hvad de nye persondataregler kommer til 

at betyde for klubberne. Vi afventer udspil fra DGU. Emnet er på dagsordenen ved det 

kommende regionalmøde i Sorø den 31. oktober, hvor FKC og IL deltager samt på GAF 

møde, hvor SKL og SCW deltager.  

FKC, BF og IL deltog i inspirationsmøde ”golfsportens omdømme” i DGU. Materialet 

er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne. IL arbejde med artikler udfra DGUs nye motto 

”golf gavner”. 

Der er intet nyt i sagen omkring §17. 

Regnvandsbassin Tune Syd: Der afholdes nyt møde i sagen den 10. oktober. Som det 

ser ud nu vil der blive lavet tre store huller: ét ved udgangen på par3 banen, et i skel på 

højde med rød tee på hul 6 og et på nabojorden. KLAR forsyning har i vid udstrækning 

imødekommet klubbens krav omkring arbejdet.  

Der er intet nyt om Moeskærskolen.  

 

Pkt.9 Mødekalender: 

FU møde nr. 7 er fastlagt til 9. november 2017  

Bestyrelsesmøde nr. 5 er fastlagt til 24. november 2017 med efterfølgende julefrokost 

Bestyrelsesmøde / opsamlingsmøde / kick op møde er planlagt til lørdag, den 20. januar 

2018 – heldagsmøde. 

  

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 20.30 

 

For referatet  

Inge Larsen 

30.10.2017 
 


