
 

Greve Golfklub - Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2017 

Dato:  24. november 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 endelig dagsorden. 

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 2 – 2017 den 27. juni 2017. 

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

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – forventet status 1. december 2017 

b) Status greenfee og SGS fra januar til nu. 

c) Overordnet aktuel økonomisk status 

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) Status fra – og brugen af Golfspilleren i Centrum v/SKL og FKC 

d) Toiletbygning – økonomisk hjælp fra jordejer, baneejer, klub, kommune og fonde. 

e) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Aktuelt/tanker om muligheder i den gamle lade.  

b) Indsatsen omkring PR, annoncering, Golfens Dag, Spil med m.v. 

c) Linksugen – foreløbige planer for 2018 

d) Short game – DGU modellerne – vores ønsker og muligheder.  

e) Evt. andre emner 

8. Status på driftsområder 

a) Bane- status og planer 

b) Baneservice og –kontrol 

c) Status på udkigstårn, starterhus m.m. 

d) Status på KLARs og kommunens regnvandsbassin – Tune syd v/SKL og FKC.  

e) Maskinpark 

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

g) Evt. andre emner 



9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 

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

SKL foreslog at starte med nogle af dagsordenens sidste punkter, eftersom disse punkter 

ofte behandles en smule overfladisk pga. mødernes fremskredne tidspunkter. 

Udvalget lagde således ud med at behandle punkt 8, dog refereres mødet i dagsordenens 

rækkefølge.  

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 2 / 2017 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 Der var intet at referere under dette punkt.  

  

Ad pkt. 4 Status klubben   

a) Medlemstal pr. 1. november blev fremlagt. 1092 medlemmer. 80 udmeldelser pr. 

d.d. Hvilket er nogenlunde som tidligere år. Udmeldelse skal ske inden 30.11.17 

for at være gyldig pr. 1. januar 2018. Vi afventer spændt de præcise tal pr. 30. 

november.   

b) I indeværende år har 100 af klubbens medlemmer valgt at tilkøbe SGS adgang 

med frit spil i klubberne Køge, Vallø, Falster, Ishøj, Harekær, Sydsjælland. Denne 

mulighed er tilsyneladende god merværdi i medlemskabet for de medlemmer, som 

tilkøber det.  

Den økonomiske udligning mellem klubberne kan finde sted iht. den fastsatte 

fordelingsnøgle. Det er bemærkelsesværdigt og glædeligt at konstatere, at Greve – 

trods SGS samarbejdet, som må formodes at have en effekt på antallet af 

greenfeegæster – rammer det budgetterede tal for greenfee for 2017. 

c) BF orienterede om klubbens økonomi.  

Der var for 2017 budgetteret med en udvikling på 4%. Klubben rammer 

tilsyneladende en 7% stigning. 

BF orienterede kort om økonomien i den nyopførte starterhus. Fordelingen af 

midlerne til starterhuset er 20.000 kr. fra sponsorer (Danbolig og Santander), 

10.000 kr. fra golfbox-transaktioner, de resterende 10.000 til 20.000 kr. tages over 

driften.  

Overordnet følger klubbens økonomi ellers det budgetterede.  

d) Ingen yderligere emner.  

  

Ad pkt. 5 Status ejerne 

a) SKL orienterede om økonomien. 

Som medlemstallene ser ud p.t. og for 2018, vil den nuværende bemanding såvel 

på banen som i sekretariatet blive opretholdt.  

b) Der er fortsat klager over rengøring af toiletter. Det gamle toilet i 

indtjekningsområdet kunne trænge til en opgradering. I første omgang sættes et 

større skilt op med henvisning til de fem yderligere og nyere toiletter i den nye 

bygning. Dernæst overvejes en mindre renovering af det gamle toilet.  

c) Intet nyt om company days.  

d) Intet nyt om sponsor/erhvervsklubben.  

e) Ingen yderligere emner.  

  

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

Intet nyt omkring personalesituationen. Sekretariat: Sarah-Cathrine Wandsø, Stine Kiel 

Larsson og Charlotte i køkkenet samt Axel som pro. Herudover er Tonny ansat året ud 

samt Jafer i køkkenet.  

Implementeringen af det fælles sekretariatsarbejde går tilfredsstillende. Flere ting er 

løbende blevet overdraget. Den nye dataforordning, som træder i kraft i maj 2018, blev 

drøftet. Såvel ved det seneste GAF-møde som ved regionalmøderne i oktober opfordrede 

DGU til at slå koldt vand i blodet mht. forordningen. DGU arbejder på sagen og melder 



ud til klubberne, når der er nyt omkring kursusvirksomhed osv, som klubberne kan drage 

nytte af.  

 

FU har ved de seneste møder drøftet værdien af analyseværktøjet GiC.  

Klubben overvejer, hvorvidt vi vil fortsætte med GiC. Især sammenligningen med andre 

klubber synes i nogle tilfælde irrelevant, idet de enkelte klubbers værdigrundlag, 

målsætning og medlemsunderlag er vidt forskellig. Det skal undersøges, om måden, vi 

læser ambassadørscoren på, kan tilpasses, så det er skræddersyet til GGK.  

FU indkalder til et møde med deltagelse af SKL og Jonas Meyer fra DGU. Indtil dette 

møde er afholdt fortsætter vi ikke med GiC. 

Idrætskonsulenterne har gjort opmærksom på, at der uden for Idrætspuljerne er flere 

muligheder for at søge midler til en toiletbygning på banen.  

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) Mulighederne for den gamle lade drøftedes.  

Anvendelse, økonomi osv.  

b) Intet at referere. 

c) Linksugen forventes gentaget i 2018. Udvalget med Jeppe Dohn i spidsen arbejder 

på planerne. 

d) DGU har i en årrække kørt en short game turnering på juniorsiden. Dette 

implementeres også for seniorspillere. Turneringen vil løbe hvert år fra 1. maj til 

30. april med start 1. maj 2018. Der var enighed om at deltage i dette tiltag pr. 1. 

maj 2018. Indspilsområde og puttinggreen anvendes til formålet.  

e) PT foreslog et pitstop efter hul 9. 5-10 minutter, hvor restauranten kan servere 

kaffe/kage/bolle/sandwich eller lign. Dette praktiseres på svenske baner og PT 

havde netop oplevet det i Spanien. Det kan være en god oplevelse for spillerne og 

en fin mulighed for restauranten.  

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner. Punkterne a til g refereres under ét.  

 

OK redegjorde for status og planer for banen. De vigtigste målpunkter for 2018 

var  

 Modtagelse af gæster 

 Hastighed på greens 

 Bunkers 

Måles der på resultaterne fra GiC er vi kommet i mål på alt undtagen bunkers.  

Bunkers er fortsat et problem og den megen regn har bidraget yderligere til 

problemerne med bunkers i 2017. Én mulighed er at skifte sandtype, hvilket 

imidlertid vil være en særdeles bekostelig affære. I starten af sæsonen blev bunkers 

bundrevet, hvilket hjalp lidt.  

Bunkers vil fortsat have prioritet for 2018. 

Information til medlemmerne om arbejde på banen: her var målet 80 i 2017. 

Blandt egne medlemmer rammer vi 81, blandt gæster rammer vi 69 i Golfspilleren 

i Centrum. Løsningen må være at lave en plakat med information om banearbejde. 

Det nye starterhus rummer gode muligheder for at informere.  

Afstandsmærkning på banen er fortsat et problem. Forskellige muligheder har 

været afprøvet. Den bedste løsning synes at være en ”pind” i de allerede 

eksisterende farvede plader i fairway. Det besluttedes at afprøve denne løsning på 

tre huller i 2018. 

Baneservice er en succes. Målet er 90. Vi rammer 92. Der bliver taget godt imod 

baneservice, som har kørt 26 runder i 2017 og taget én gratist.  

Det er forbundet med et stort administrativt arbejde at uddele 

”årstalsklistermærkerne” til medlemmernes bagmærker. I skrivende stund er ca. 

1/3 fortsat ikke afhentet. Det blev besluttet at droppe årstalsmærkerne fremover, da 



mærkerne ikke har nogen reel betydning. Golfbox administrerer medlemmernes 

status.  

Teesteder: det har været foreslået at skåne det gule teested hen over vinteren og 

rykke herreteesteder hhv. frem til blå eller tilbage til hvid afhængig af hullet.  

Der har været spillet med oplæg i en periode, hvilket har været sundt for banen. 

Dette synes ikke længere at være nødvendigt. 

I den senere tid har banen forsøgsvis været lukket om morgenen ved rimfrost. 

Græsset er fortsat i vækst. Derfor skader det græsset, når der trædes på det ved 

frost. Græsset knækker, hvilket skaber grobund for svampesygdomme og andre 

sygdomme. Senere på vinteren, når græsset er gået i hi, er dette ikke længere et 

problem. Der var enighed om at det er en god idé at holde banen lukket på de dage, 

hvor der er morgenfrost. Det blev drøftet, om banen skal lukkes på forhånd eller 

om den som udgangspunkt skal være åben og bookede spillere så skal have besked 

ved lukning. SKL finder er farbar vej at formidle dette til spillerne. 

Starterhuset er så vidt færdiggjort. Der mangler endnu lidt elektrikerarbejde. Huset 

males først i 2018. 

Tårnet på hul 15 er ligeledes færdiggjort. Der monteres et skilt med ”eget ansvar”.  

Arbejdet med regnvandsbassinet er indtil videre udsat af tekniske grunde.  

Enkelte dele af maskinparken trænger til en opgradering. Roughklipperen trænger 

til udskiftning. Desuden overvejes kassetter til greenklipperen, så den kan bruges 

på teesteder.  

På personaleside er Søren og Kenneth ansat som greenkeepere. Niels Lohse er gået 

fra den 15. november iflg. aftalen. Efter planen er han tilbage igen den 1. marts. 

Herudover er eleven Joachim fortsat ansat. 

Den nye rating, som trådte i kraft 1. april blev drøftet. Der var blandt udvalgets 

medlemmer overvejende enighed om at hul 17 er ratet for let. Det overvejes at 

bytte om på ratingen for hul 18 og 17.  

  

Ad pkt. 9 Næste møde 27. marts 2018 kl. 16.00 

  

Ad pkt. 10 Mødet blev afsluttet kl. 15 

  

Inge Larsen 

Referent / 3. december 2017 


