Greve Golfklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat nr. 04, møde den 18. april 2013
Deltagere
Frede Kruse-Christiansen
Claus Lindqvist
Stig Person
Inge Larsen
Tine Grening
Tino Petersen
Roland Pedersen
Frank Adrian
Jørgen Gotfredsen
Fraværende
Ingen.

1 : Mødets åbning kl. 19.00.
Velkommen fra formanden til bestyrelsen.
2. Siden sidst.
Referaterne fra bestyrelsesmøde 02 og 03 godkendt uden bemærkninger.
Referatet fra Generalforsamlingen den 19. marts 2013 godkendt uden bemærkninger.
Stine og Frede, der kører den redaktionelle linje af nyhedsbrevet Klubnyt, modtager gerne
indlæg fra alle klubmedlemmer.
Særligt - indtil daglig leder eller forpagter ansættes i Cafeen - er Stine meget arbejdsmæssigt
presset. Vi skal derfor alle passe ekstra godt på Stine, som er en uvurderlig hjælp i
Administrationen , så hun ikke drukner i sager, andre måske kunne påtage sig. Hun skulle
gerne holde mange år endnu.
3. Intern drøftelse.
Alle aftaler udmeldes som Sekretariatsmøder - se bl. a. bilag af 13. april.
Liste over frivillige fra alle udvalg og fra Klubber i Klubben afleveres til formanden inden 1.
maj.
Alle nye medlemmer i udvalg og andet, der har med børn at gøre, skal snarest få afleveret
Børneattester. Det kan få kedelige konsekvenser for klubben, hvis dette ikke er i orden, bl.a.
manglende tilskud fra Kommunen.
Formanden ønsker en liste over job til klubbens frivillige udarbejdet til hjemmesiden samt
lejlighedsvis brugt i Klubnyt.
Klubben har p.t. 687 medlemmer og vi forventer snart at runde de 700.
Det blev aftalt, at Inge gennemgår alle udvalgenes kommissioner. De enkelte
udvalgsformænd ligeså og tilsender Inge evt. egne ønsker om ændrede formuleringer eller
tilføjelser.

Baneudvalget som fast eller ad hoc svæver p.t. efter Claus Voglhofer er stoppet i bestyrelsen.
Drøftes igen efter møde i det nye Driftsudvalg med henblik på at skabe relevante
sammenhænge. Hvis nyt udvalg etableres med egen daglig formand besluttes efterfølgende
dets reference til bestyrelsen (Evt. via Elite- eller Turneringsudvalg).
Formanden har haft møde med DGU vedr. fortolkningen af kampagner og rabatter. Det er
ikke tilladt - uden F-mærkning - blot at give rabatter, idet alle medlemmer skal betale det
samme for samme periode.
Der er godkendt Green Fee aftale med Ree Golfbane i Helsinge og Golfers Only for Svenske
ditto.
Koordinator til Synoptik Cup er efter Voglhofer, Thomas Vedel Nielsen.
Inge Larsen er koordinator til Danmarksturneringen.
Stig Person ønsker at udtræde af Hcp. udvalget. Fortsætter i.t.v, men Roland Pedersen
overtager formandsposten. Der ønskes et medlem mere til at varetage regelplejen. Der er p.t.
2 emner, som Tino tager kontakt til.
Inge opdaterer hjemmesiden med bestyrelsen’s navne og billeder (do for udvalgsændringer).
Golfens dag den 14. april var en succes trods færre besøgende end sidste år. 70 gæster
trodsede kulden og besøgte Greve Golfbane med 22 tilmeldinger som resultat, hvoraf de 17
som prøvemedlemmer.
Inge bliver primus motor på ledelsessiden (sammen med formanden) for planlægning og
afvikling af næste års Golfens Dag. Dato kommer senere fra DGU.
Tino er stadig i gang med beklædningspuljen ( klubtrøjer, udvalgstrøjer, spilletrøjer ).
Formanden afklarer forskellige forhold af intern karakter - tilbud, priser, videresalg, logobrug
m.m. med Proshoppen.
4. Faste udvalg.
Formanden bad om, at alle udvalgsreferater tilsendes ham og evt. bestyrelsens
medlemmer. Det giver større mulighed for at være på forkant med udviklingen
og følge det samlede arbejde og planer. Udvalgene sørger selv for at lægge relevante
referater på hjemmesiden via webmaster.
Samarbejdsudvalget består af :
Fra ejerne forventes:
Leif Nyholm, direktør
Stine Kiel Larsson, Golfmanager
Fra klubben besluttes:
Frede Kruse-Christiansen, formand
Inge Larsen, næstformand
Konsulent vedr. økonomi m.m., Stig Person, kasserer
Første møde afholdes 2. maj 2013.
Driftsudvalget forventes at bestå af samme medlemmer som SU.
Turneringsudvalget.
Tøj til udvalget er kommet.
Tino mangler udvalgsmedlemmer. Vi må søge og bl.a. annoncere på hjemmesiden og i næste
nummer af Klubnyt.
Den aflyste 1. del af Synoptik Cup vil prøves gennemført i juni.
Problemet med overbooking til turneringer vil blive løst ved max. deltagere på 88 og herefter
venteliste efter først til mølleprincippet. Såfremt åbningsturneringen i 2014 placeres på
samme dag som Golfens Dag, vil tilmeldingen stoppe ved 72 og herefter venteliste.
Tilmeldingerne skal indeholde spisning.
Formanden opfordrede endnu en gang alle turneringsledere til at få lagt alle turneringer med
tilhørende retningslinjer ind i Golfboks. Bør for sæson 2014 ske i december/januar.
Tefal Cup planlægges til 1 – 2 juni.

Juniorudvalget.
Sommerferiegolf med skoleelever – datoer til Seniorklubben med henblik på hjælp.
Bemanding i udvalget OK.
Sommercamp er planlagt.
Prøver at etablere en juniorklub i lighed med dame – og herreklubben.
Har indsendt tilmelding til JDT med hcp. under 26,4 og til Kreds øst med hcp. over 26,5.
Begynderudvalg.
Infomøde afholdt med Magnus - Roland lægger referat ind på hjemmesiden.
Golfkørekortet over en week end, udvalget tager søndagen.
Der er kommet 2 nye medlemmer til udvalget.
Efter bestyrelsens opfattelse er det vanskeligt at undervise op til 20 begyndere på samme tid,
hvilket er Andreas umuligt kan overse, hvis den enkelte skal betjenes ordentligt. Det må
derfor overvejes enten at udvide træner kapaciteten eller lave tilmelding på Golfboks. Frede
tager hånd om problemet overfor trænerstaben.
Begyndere med hcp. mellem 37 og 54 tager Andreas sig af i 5 mandsgrupper. Alle nye skal
have begynderskema og Boblebogen udleveret til brug indtil "kørekort" opnås. Regelprøven
fortsat vi Golf DK.
Eliteudvalget.
Overordnet Eliteudvalgsformand bliver Inge Larsen for bestyrelsesansvar - herunder budget.

Arbejdsopgaverne fordeles således:
Formand for herrernes eliteudvalg er Thomas Schønnemann med reference til Inge Larsen.
Inge Larsen er Klubkoordinator for Danmarksturneringen og har Edith Kruse-Christiansen
som holdkaptajn for damerne og Jesper Carstensen som holdkaptajn for herrerne. Roland
Pedersen er klubkoordinator for Regionsgolf med reference til Inge Larsen og er selv kaptajn
for B rækken, Gert Olsen er kaptajn for C rækken, Henrik Johansen er kaptajn for D rækken
og Birthe Dohn er kaptajn for SB rækken.
Claus Lindquist er Klubkoordinator for Træning med reference til Inge Larsen.
Roland bestiller Regelbog og Decisionsbog hos Osvalds Academi. Begge bøger skal stå i
klubhuset.
Økonomiudvalget.
Referat fra sidste møde taget til efterretning.
Kun få restancer tilbage.
Nye medlemmer skal betale medlemskontingent inden udstedelse af DGU kort.
Studiekort til voksenlærlinge tages op på et Samarbejdsmøde i slutningen af året med evt.
ikrafttrædelse i 2014.
Bemandingen er OK.
Anden halvdel af året ser excl. green fee fornuftigt ud, månedlig opfølgning.
§ 79 gav et tilskud på kr. 3000,- fra Greve Kommune.
5. Sæson – planer og forløb.
Vedr. Ældresagen tager Frede kontakt til DGU. Fortsætter evt. lokalt.
Pr. 19. april var der 18 medlemmer.
6. Ad hoc udvalg.
PR udvalget har sendt særligt tilbud ud til andre klubbers ”Klubber i Klubben”.
Banepleje ( tidligere Baneudvalget ). Tino tager kontakt til Claus Voglhofer for evt. etablering
med interesserede medlemmer (tidligere forberedt af Voglhofer).
7. Økonomi.
Økonomisk oversigt gennemgået af Stig og taget til efterretning - økonomien i øvrigt
gennemgået under pkt. 4.

8. Greve Kommune.
Til kommunens lederfest er der fra Greve Golfklub tilmeldt 9 deltagere (frivillige ledere).
Formanden indstillet til lederpris jfr. generalforsamlingen den 19. marts.
Nyhedsbrev nr. 3 fra Greve Idræt og Fritid er udkommet.
Der er mulighed for tilskud til etablering af sikringsudstyr. Frede taler med Leif Nyholm om
at ansøge til skure med lynafledere til placering på banen.
9. Logo.
10. Hjemmesiden.
Webmastere er Inge Larsen og Stine Kiel Larsson med hjælp fra Roland Pedersen.
11. Lokaleforhold.
Lokalplan for nyt klubhus stadig under behandling i kommunen.
12. DGU.
Frede’s notater fra Repræsentantskabsmødet den 22. og 23. marts om rekruttering af nye
golfere m.m. diskuteres fremadrettet med ejerne.
13. Klubber i Klubben.
Dameklubben har 48 medlemmer
Herreklubben har 62 medlemmer og
Seniorklubben har rundet 100 medlemmer.
Evt. Jørgen mindede om, at der på et tidligere bestyrelsesmøde var besluttet at benytte samme
skriftstype ( Arial ) til alle rapporter og andet, der lægges ind på hjemmesiden. Det er vist gået
i glemmebogen, da stort set alle rapporter fra udvalgene til årsrapporten var forskellige
skriftstyper, hvilket ikke ser særligt godt ud. Det blev derfor besluttet fremover at benytte
Times New Roman til alle skriverier.
14. Næste møde.
20. juni kl. 17.00
15. Mødets afslutning.
Formanden takkede for fremmødet og for god dialog.
Slut kl. 22.45.

Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

