
 

Greve Golfklub 

Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2017 

Dato:  28. marts 2017 

Til stede: Peter Thomsen (PT) – Greve Golf ApS 

Stine Kiel Larsson (SKL) – Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

Benny Flindt (BF) – Greve Golfklub 

Ole Kahlen (OK) – Greve Golfklub 
 

DAGSORDEN  

1. Mødets åbning - herunder fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 3 – 2016 den 25. november 2016 

3. Parterne orienterer om væsentlige områder siden sidst både i Samarbejds- og i Driftsområdet.  

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – forventet status 1. april 2017 

b) Overordnet aktuel økonomisk status 

c) Ordinær generalforsamling 2017 

d) Evt. andre aktuelle emner 

5. Status Ejerne 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b) Funktion klubhus, restaurant, klubkontor og klublokale. 

c) Udvikling i Company Days 2017 

d) Udviklingen vedr. sponsorater / Erhvervsklub 2017.  

e) Evt. andre aktuelle emner 

6. Lukket drøftelse: 

a) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

b) Status på implementeringen af det fælles sekretariatsarbejde (økonomi og administration) 

c) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Status på redigering/ændring m.v. på kontrakterne mellem ejerne og klubben.  

b) Indsatsen omkring PR, annoncering m.v. 

c) Linksugen – foreløbige planer for 2017 

d) Ris – Ros – Info medlemsmøde 2017.  

8. Status på driftsområder 

a) Banestatus – status og planer, herunder udkigstårn, starterhus m.m. 

b) Status på KLARs og kommunens planer om regnvandsbassin – Tune syd.  

c) Maskinpark 

d) Miljøindberetning m.v. 

e) Personaleforhold, uddannelse m.v. drøftet under pkt. 6c 

9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 

 



Ad pkt. 1 FKC åbnede mødet ved at byde velkommen.  

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 3 / 2016 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 FKC orienterede kort på klubbens vegne.  

FKC orienterede om, at klubben netop samme dag var blevet honoreret for den tidligere 

ansøgning om tilskud til 1. salen og således havde modtaget kr. 180.000 fra lokale- og 

anlægsfonden. 

Med beløbet følger en gave og klubben har valgt et ur. 

  

Ad pkt. 4 Status klubben   

a) Medlemstal pr. 28. marts er 967 med en pæn fremgang på fuldtidsmedlemmer.  

b) P.t. er der ikke så meget nyt. Det strømmer i øjeblikket ind med SGS tilmeldinger, 

som allerede er oppe på 30. De seneste weekender har der været mange greenfee-

gæster.  

BF orienterede om klubbens økonomi. Generelt følger økonomien det 

budgetterede.  

c) Årets generalforsamling blev afholdt den 1. marts. 57 medlemmer mødte op. 

Bruno Lundgård Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen med ressortområdet 

begynderudvalg. Claus Lindqvist havde valgt ikke at genopstille.  

d) Ingen yderligere emner.  

  

Ad pkt. 5 Status ejerne 

a) SKL orienterede om økonomien. 

P.t. er SKL i gang med at færdiggøre alle materialer til årsregnskabet, som skal 

være færdigt inden Påske.  

I 2017 er vi kommet bedre fra start. 1. kvartal 2017 ser bedre ud end 1. kvartal 

2016.  

b) 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. 

Drænet over vejen ved hul 9 skal repareres.  

Maskinparken er intakt, så der forventes ikke udgifter på det område.   

c) Der er booket flere mindre company days. Det er umiddelbart en god løsning, da 

det ikke lukker banen i så langt et tidsrum som de store company days. Der 

arbejdes fortsat på at booke company days. Desuden er der flere arrangementer 

med andre klubber. 

d) Sarah-Cathrine arbejder med sponsor/erhvervsklubben.  

e) Ingen yderligere emner.  

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – refereres kun i mindre omfang 

Planerne på personaleområdet er foreløbig blevet fulgt.  

Greenkeepereleven er kommet godt i gang. Desuden er der blevet tilknyttet en praktikant i 

13 uger og en anden mulig praktikant skal til samtale.  

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) Status på kontrakter mellem ejere og klubben.  

Som planlagt lægges en række arbejdsopgaver løbende over på sekretariatet 

De 6 kontrakter, som samarbejdet mellem klubben og ejerne er baseret på, er sendt 

til DGU.   

b) Arbejdet med Golfens Dag er i fuld gang. SKL køber annoncer i hhv. TunePosten 

og Sydkysten. IL arbejder med invitation til diverse interessegrupper. Der arbejdes 

på et samarbejde med Diabetesforeningen i lighed med det samarbejde, som 

klubben indledte med Hjerteforeningen i 2016.  

 



c) Linksugen gentages i 2017. Arbejdet med Linksugen er påbegyndt. Det første 

møde er afholdt. Linksugen starter i år tirsdag og udvides med én turnering, 

Programmet for ugen er fastlagt. 

d) Ris Ros medlemsmøde blev afholdt 1. februar 2017. Der var en positiv stemning 

og overvejende ros til parterne. 

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner: 

a) OK orienterede om status og planer for anlægget.  

Arbejdet kører efter planen med reparation af dræn, tætning af sø, greens er prikket 

og topdresset, fairways er klippet.  

Der arbejdet med etablering af udkigstårn på hul 15.  

Der etableres et ad hoc udvalg i forbindelse med etablering af starterhuset på hul 1. 

Udvalget består af Søren Christensen, Stine Kiel Larsson, Ole Kahlen, Benny 

Flindt, Frede Kruse-Christiansen med Stig Person som tovholder.  

b) Politikerne har udtalt, at der skal tages størst muligt hensyn til klubbens 

medlemmer i forbindelse med KLARs og kommunens planer om etablering af 

regnvandsbassin.  

c) Maskinparken er blevet udvidet med en side roller, som man har store 

forventninger til.   

d) Alle miljømæssige forhold overholdes nøje.  

e) Intet yderligere at referere. 

  

Ad pkt. 9 Næste møde 27. juni 2017 kl. 16.15 med spisning 

  

Ad pkt. 10 Mødet blev afsluttet kl. 18 

  

Inge Larsen 

Referent / 3. april 2017 


