Greve Golfklub
Bestyrelsen
Referat fra bestyrelsesmøde
Referat nr. 06, møde den 22. august 2013
Deltagere
Frede Kruse-Christiansen
Inge Larsen
Stig Person
Frank Adrian
Tino Petersen
Claus Lindqvist
Roland Pedersen
Jørgen Gotfredsen
Fraværende
Ingen.

1. Mødets åbning kl. 17.00.
Velkommen fra formanden til bestyrelsen.
2. Siden sidst.
a. Referat fra møde 5 godkendt uden bemærkninger.
b. Stor ros til Inge for diverse artikler samt stor ros til Dagbladet og
Sydkysten for omtale.
c. Klubnyt nr. 9 er på trapperne. Evt. ideer eller andre relevante
indslag til Inge.
d. Stor ros til Dameklubben for håndteringen af Pink Cup. Der deltog
17 damer og 43 herrer på dagen med stor succes. Greve Golfklub
også tilmeldt i 2014.
e. Frivillig turneringen er rykket til den 1. september, da Dameholdet
spiller om oprykning den 31. august. Der er inviteret 84 der har
deltaget i det frivillige arbejde i klubben i 2013. 59 har p.t. sagt ja

tak til deltagelse. Hovedpræmierne er igen i år sponseret af DANA,
herudover er der gavekort, logobolde samt kort sponseret af ejerne.
3. Intern drøftelse.
Der skal arbejdes med at etablere et hold af frivillige til at hjælpe ved
afviklingen af divisionskampene i lighed med hvad andre klubber
tilbyder af bl.a. starthjælp og baneservice.
Der skal årligt sendes indberetning til DGU om brug af bl.a.
sprøjtemidler, men også meget andet efter ny lovgivning fra
Folketinget (Grønt regnskab). På møde den 3. okt. i Køge afholdes Grønt
Kursus med introduktion i måden og hvilke oplysninger de ansvarlige
skal indsamle og indberette. Som udgangspunkt er det her i klubben
Chefgreenkeeperen, der registrerer, og det samlede materiale drøftes i
Driftsudvalget.
Bestyrelsen savner en blandt vore frivillige, der har interesse for dette
område. Der søges efter et medlem, der vil påtage sig opgaven som
” Miljøkonsulent ”, gerne en der har lidt kendskab til sprøjtemidler og
deres anvendelse. Efterfølgende har Lars Hartig påtaget sig opgaven og
tilknyttes bestyrelsen som frivillig Miljøkonsulent.
Frede og Lars Hartig er efterfølgende tilmeldt omtalte kursus
Kontingenterne for 2014 er nu forhandlet på plads. Der annonceres i
Golf Avisen i august og september.
Arbejdsplan for arbejdet i PR udvalget er udsendt, da der er flere løse
ender på emner, der ikke er udført.
FKC tager sig af aftale med Leif om ansvarlig forhandler med klubbens
Træningskoordinator om den fremtidige træningsstruktur.
Alle retningslinier og kompetencer for udvalgene er på plads og tilsendt
Inge for angivelse på Hjemmesiden.
Beklædning. Bestyrelsen vedtager endeligt at klubtrøjen skal være hvid.
Prøver af trøjevalget fremlagt til godkendelse – FKC iværksætter.
Bestyrelsens konstruktion, organisation og arbejdsform drøftes og
aftales ved møde i januar 2014. FKC leverer oplæg.
Der forberedes datoer til infomøde og generalforsamling i 2014.
4. Faste udvalg.
A. Samarbejdsudvalget.
Se referat fra møde nr. 2 den 14. august – taget til efterretning.
Der drøftedes bl.a. at det er svært at komme videre fra
begynderstatus til medlemsstatus med DGU kort. Hjemmesiden
skal derfor opdateres med bl.a. tilmelding for spillere med hcp fra
54 til 37 til begynder matcher, så de ikke overlades til sig selv og
måske taber interessen.

Modul for servicetilbud samtidig med booking på Golfboks
ønskes med tilbagemelding primært til Greenfee spillere med
oplysning om Cafeen og div. tilbud.
Er efterfølgende indkøbt til etablering.
B. Driftsudvalget.
Se referat fra møde nr. 2 den 14.august – taget til efterretning.
Der drøftedes bl.a. at DGU foretager ny rating af banen, hvor der
bl.a. ønskes et blåt teested til brug ved divisionskampene. Roland
checker op på ratingen, når den foreligger – herunder
turneringsresultaternes indflydelse, bestyrelsens endelige
beslutning om hullernes indbyrdes hcp.
C. Turneringsudvalget.
Referat fremsendt fra møde i udvalget den 8. August.
Tids - / aktivitetsplan fra alle udvalgene inden 24. oktober til
Tino, der herfra udfærdiger planen for 2014.
Klubkalenderen skal indeholde oplysninger om tilmelding,
bestemmelser for deltagelse m.v.
Åbningsturneringen / Tefal turneringen den 11. august havde
god tilslutning og rigtig god stemning, stor ros til medlemmerne i
Turneringsudvalget.
DJGA turneringen i juni kom for sent med ønske om hjælp, der
skal gives melding i god inden til at få frivillig hjælp på plads. Tino
er koordinator.
Tee Time Senior Tour den 15. august, manglende referat, der skal
gives besked i god tid.
Klubturneringen 2013 er i fuld gang med tilmelding på Golfboks.
Synoptik Cup har 5 vindere, der går videre til landsdelsfinalen på
Ishøj Golfbane den 14. september. Det er Simon Dohn, Claus
Lindquist, Mogens Pedersen, Carsten Beese og Søren Saugmann.
Baneudvalg eller Baneplejeudvalg ? Tino aftaler med green
keeperne at etablere et arbejdsudvalg der aftaler arbejdsdage med
frivillighjælp.
D. Juniorudvalget.
Sommerferiegolf kommer på Greve Kommunes hjemmeside. Stor
tak for hjælpen fra seniorerne.
Junior Campen afholdt med kun 12 tilmeldte juniorer, men
mange forældre. Det var for få i år i modsætning til tidligere. CL
tager kontakt til forældrene.
CL har lagt foreløbigt budget for 2014.

To 8. klasser fra Karlslunde Skole kommer på besøg, der spørges
efter hjælp fra seniorerne. Udvalget reduceret med 1 medlem.
Søger nyt medlem senest i starten af 2014.
E. Begynderudvalget.
Det går rigtigt godt. Har haft 56 nye golfere til undervisning, det
har p.t. resulteret i 14 fuldtids - og 19 prøvemedlemmer. der har
være afholdt 3 week end kurser med fuld tilmelding. Det har givet
8 nye medlemmer. Det kræver, at der til hvert kursus er 4 - 6
frivillige hjælpere hele dagen over de 2 dage. Der er planlagt
yderligere 2 måske 3 nye week end kurser. Andreas roses meget,
han gør det rigtigt godt.
Kurser i 2014 lægges ind i kalenderen.
Der mangler p.t. et medlem efter Tine er stoppet, der efterlyses
hjælp evt. først fra 2014.
F. Eliteudvalget.
Ingen kvalkampe i Danmarksturneringen for herreholdene.
Dameholdet skal spille oprykningskamp til 2. division den 31.
august på Simon Golfklubs bane.
Budget status – herrerne er ikke klar.
Kassereren indkalder snarest budgetterne for 2014. Budgetterne
skal løbende opfølges og afregnes.
Claus L. sammen med Inge afsætter dato for aftale om priser
for træning i 2014.
Regionsgolf. Inge har skrevet evaluering af turneringen i 2013. Der
tilmeldes samme typer hold i 2014. Inge og Roland udformer og
udsender indbydelse til deltagelse i Klubnyt.
G. Regel – og Handicapudvalget.
Der er p.t. ikke noget nyt. Roland indkalder til møde og kursus i
udvalget. Baneservice må ejerne melde ud om.
3 medlemmer af udvalget er OK.
H. Økonomiudvalg.
Der er faldet ro over arbejdet i udvalget efter et hidsigt forår,
restancerne er nu reduceret til 1 i 1. halvår. Kun få gamle restancer
hos advokaten.
Der vil blive udfærdiget forslag til retningslinjer for tilskud til
kørsel, hvornår og hvem der er berettiget.
Udvalget har 4 medlemmer : Stig Person, Poul Erik Rasmussen,
Benny Flindt og Torben Lindholm.

5. Sæson – planer og forløb..
Diverse aftaler for 2014 er behandlet under punktet internt ovenfor.
Brug af skærme i Tunehallen forventes aftalt til PR for klubben.
Samarbejdsaftalen med Karlslunde Idrætsforening er p.t. ikke helt på
plads. Samarbejdet med Greve Idrætsforening er udsendt i en
pressemeddelelse. Udhængsskabene i idrætshallerne skal benyttes til
plakater og brochurer.
6. PR udvalget.
FKC indkalder til møde i oktober/november, nu skal der ske noget.
Udvalget består i. t. v. af : F K-C, Inge, Stine, Stig, Frank Adrian, JG
og Peter Thomsen.
7. Økonomi.
Klubben har pr. 20. august 770 medlemmer.
Kassereren gennemgik det fremsendte delregnskab og budget samt
prognoserne for resten af 2013 – taget til efterretning.
8. Greve Kommune.
Idrætsrådet / Idrættens Kontakt Forum holder møde den 29.
august, Stig og Frede er tilmeldt
Fritidsguide skal sikre at alle tilmeldte foreninger og klubber stadig
er aktive, er de ikke det bortfalder evt. tilskudsmuligheder. Der skal
betales for leje af lokaler, selvom de ikke benyttes, ellers må de
afmeldes, så andre interesserede kan leje dem.
9. Logo.
Logoet skal være i 2 udgaver. Nuværende med fjernelse af
Copenhagen Inland Links og krusedullen over skjoldet. 2. udgave som
negativ til nuværende med samme rettelser, d.v.s. med hvid baggrund,
røde tal og ramme.
Logo bolde vil være af mærket Titleist.
10. Hjemmesiden.
Er delvis gennemgået under Samarbejdsudvalget. Der efterlyses
forslag og input om opbygning og funktion fra andre klubbers
hjemmesider, der kan være relevante for os.
11. Lokaleforhold.
Lokalplanen er til høring indtil i morgen den 23. august.
I skrivende stund konstateres, at der er indkommet 2 høringssvar -1 fra
DONG om ledninger og 1 fra Handicaprådet. Ingen af disse får
indflydelse på Lokalplanens godkendelse – der nu afventes.

12. DGU.
Regionalmøde den 22.oktober på Ledreborg. Inge, Stig og Frede
deltager.
Frede har brevvekslet med DGU om meningen med Parkgolf.
DGU afholder Temadag og Repræsentantskabsmøde den 21. og 22.
marts i Korsør.
13. Klubber i klubben.
Ingen aktuelle nyheder.
Seniorklubben har nu 105 medlemmer.
14. Næste møder.
24. oktober kl. 17.00 og
Julemøde den 10. december kl. 15.00
15. Mødets afslutning.
Mødet sluttede 21.30 med tak fra formanden og et kom godt hjem.

Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

