Greve Golfklub
Bestyrelsen
Referat fra bestyrelsesmøde
Referat nr. 07, møde den 24. oktober 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.
Referatet fra møde nr. 6 godkendt uden bemærkninger, udover at der
havde været 34 damer og 55 herrer som deltagere i Pink Cup
arrangementet.
Siden sidst er der udkommet 3 Klubnyt, hvori der i sidste nr. 11 er gjort
notat om udmeldelsesproceduren. Udmeldelse skal ske senest 30.
november 2013.
3. Intern drøftelse.
Klubben lever op til kravet om, at alle firmaer og foreninger, der har
CVR nr., fra den 1. november 2013 skal have etableret en digital
postkasse til modtagelse af al post fra det offentlige.

Der er fra DIF givet meddelelse om, at der er 2000 billetter til
Gallashowet i Herning den 4. januar 2014 til udlodning, Der kan kun
erhverves 1 x 2 billetter pr. klub. Vi prøver.
Sammen med sekretariatet forhandles om etablering af et nyt
terminalsystem til modtagelse, registrering og kontering af greenfee
indbetalinger – et krav fra Nets.
Formand og næstformand foreslog møde om den fremtidige ledelses- og
udvalgsstruktur i klubben med evt. et forretningsudvalg og underliggende
udvalg en hverdag i november. Det blev aftalt fredag den 15. november
kl. 17.00 – 23.00 (datoen bliver ændret). Der blev foreløbigt udleveret
diverse materialer med nye idéer – erfaringsmaterialer – samt DGU
materiale. Oplæg følger og nærmere om sted.
Der skal allerede nu løbende udformes lister med frivillige til brug for
invitation til De frivilliges turnering.
Der skal genforhandles ny kontrakt ( Stig og Frede er allerede i gang med
forberedelser ) til underskrift den 10. december.
Der blev i 2012 afsat en 2013pulje på 35.000 til nye klubtrøjer med logo
til Dame- og Herreeliten samt til udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.
Klubbens indkøb foretages samlet for at opnå grupperabat. Løssalgspris i
shoppen vil være kr. 390,-. Vil kunne købes i forskellige farver med logo.
De officielle klubtrøjer er hvide, nederdel og bukser til elitespillerne skal
være sorte ved nyindkøb.
4. Faste udvalg.
A. Samarbejdsudvalget.
Intet nyt.
B. Driftsudvalget.
Intet nyt.
C. Turneringsudvalget.
Referater fra interne møder sendes til alle i Bestyrelsen.
Evaluering af turneringer: Orientering om blokering af banen, præmier
og at præmietagere skal være tilstede ellers overgår præmien til
klappepræmie - gælder dog ikke Klubmesterskabet.
Klubmesterskabet afholdes over 2 weekender.
Forårsturneringen incl. Synoptik afholdes i starten af maj.
FKC foreslår, at der i uge 29, hvor der afholdes British Open på en
Links bane, og hvor medieomtalen er stor, efter forslag fra Thomas
Kiel Larsson, at der på Greve Golfbane i samme uge etableres åbne
turneringer for Elite, Damer, Herrer, Seniorer og Juniorer, hvor Greve
Golfbane tilpasses en Links bane. Forslaget forelagt Bestyrelsen, hvor

det ikke faldt i helt god jord p.g.a. ferieforhold. Det undersøges
efterfølgende om det evt. kan rykkes til 1 - 8 august, da ideen er en
god promovering af banen og derfor vandt gehør.
Tino forelagde forslag til ny aktivitetskalender for 2014, som blev
gennemgået med enkelte rettelser til følge.
Afslutningsturneringen var et tilløbsstykke med 92 deltagere, godt
gennemført med stor hjælp fra Stine, alle deltagere var glade. Lille
overskud.
Thomas Vedel Synoptik Cup, deltagerafbud til deltagelse i
Landsdelsfinalen - holdet manglede 10 point for at gøre sig gældende.
Jesper Carstensen tilmeldt Turneringsleder kursus 1.
Opfølgning af kurser i Golf Boks systemet aftales med Stine.
Sommerturneringen med efterfølgende grill.
Blandt spillerne var 2 juniorer som begge vandt præmier.
Bestyrelsen støttede forslag fra Tino om flere arbejdsdage med mindre
grupper af frivillige. Tino agerer.
D. Juniorudvalget.
Søren og Claus skal på DGU kursus den 16. november.
Arrangementet med elever fra Karlslunde skole godt modtaget – pæn
succes.
Claus har sendt spørgeskemaer med 10 spørgsmål ud til 50 juniorer til
besvarelse om træning, dage, tidspunkter og div. arrangementer. Kun
13 har besvaret, hvilket er for slapt.
E. Begynderudvalget.
Der har i indeværende år været ca. 60 prøvemedlemmer, hvilket svarer
til antallet i 2012.
Golfkørekortet har haft 48 deltagere fordelt på 6 weekends. Det har
foreløbigt givet 5 fuldtidsmedlemmer og 1 flexmedlem. Ved
tilmeldingen skal der nødvendigvis være et vist kendskab til golf.
Udvalget forbereder og aftaler 2014 med Magnus.
Boldnøgle til Begynderudvalgets medlemmer aftales med Stine.
Det klarlægges om faddere skal have en Børneattest (fkc).
Udvalget ønsker en separat stand til Golfens dag.
F. Eliteudvalget.
Damernes oprykning glippede. Fortsat et hold i 2014.
Ekstra tøj – nye model - til ny ankomne.
Herreeliten foretager en evaluering af sæsonen søndag d. 27. oktober.
Som optakt og reklame for Golfens Dag giver det ikke det tilsigtede
resultat med en stand i Waves. Elitespillerne vil hellere husomdele
flyers i Kommunen. Taget til efterretning

Selvbetaling til spilledragt ? Venter til Budget 2014 er klart.
Der vil blive afholdt 4 kvalifikations runder for spillere med hcp under
10,5. Spillere over dette hcp kan deltage i Regionsgolf.
Bemærk ! Aftaler om klubbens officielle tøj m. m. kan kun indgås
gennem Formanden.
Regionsgolf : Der er på Golf Box oprettet mulighed for
forhåndstilmeldinger med dead line 20. november.
Træningen slutter den 30. oktober.
Tilrettelæggelse, priser m.v. aftales ved møde med Stine, Peter
Thomsen, Inge og Claus i november for aftale om priser for 2014 for
elitegrupperne med Thomas Schønnemann og Edith KruseChristiansen.
G. Regel – og Handicapudvalget.
Den nye rating af banen fandt bestyrelsen OK – mange positive
tilkendegivelser.
Udvalget klar til årsrevisionen – der bør rykkes i Klubnyt for
indlevering af EDS runder fra dem der endnu ikke har opnået EGA
hcp. (Inge eller Roland leverer tekst)
H. Økonomiudvalg.
Referat fra møde i udvalget den 12. september gennemgået og taget til
efterretning.
Estimeret regnskab forelagt og gennemgået.
Budgetter fra alle udvalg er indsendt til kassereren.
Medlemsstatus fordelt på medlemskategorier udleveret. P.t. ser det ud
til at vi pr. 31. december netto er mellem 700 og 800 medlemmer.
Der blev aftalt telefonpenge til formand, kasserer og medlemmer af
Øko.udvalget.
5. Sæson – planer og forløb.
P.t. ingen færdige planer. Der arbejdes.
6. PR udvalget.
Der er foretaget en skemaundersøgelse blandt klubbens medlemmer,
p.t. har omkring 300 svaret.
7. Økonomi.
Budget for 2014 gennemgået.
8. Greve Kommune.
Ejerkredsen har indsendt ansøgning til Kommunen om en lånegaranti i
forbindelse med planerne om det nye klubhus.

I forbindelse med Skolereformen afholdes møde i Tune Borgerhus den
12. november fra 18 – 20 om Motion og bevægelse. Skolereformen vil
formentlig kunne betale – klubben stiller faciliteter til rådighed. Vi
skal prøve at finde en ” skolemand ” som tovholder for Greve
Golfklub. Enkelte navne nævnt som vi tager kontakt til.
9. Logo.
Det nye logo i 2 udgaver med henholdsvis rød og hvid bund er nu på
plads. Skiftes løbende ind og erstatter det ” gamle logo ”.
10. Hjemmesiden.
Inge tilretter løbende. Vi bør have en ny hjemmeside der er opdelt for
medlemmer og gæster, og som er lettere tilgængelig.
Jobbørs er undervejs.
11. Lokaleforhold.
Der er udarbejdet en ny plan for udbygning af klubhus - nu i
forbindelse med det nuværende stuehus.
I Cafeen opsættes en automat med drikke i det lille rum. Den tidligere
dør ind mod damernes toilet genåbnes og døren til Caféen lukkes og
låses når Caféen er lukket, så der er mulighed for sene spillere at få
noget at drikke.
12. DGU.
Referat fra DGU’s landsmøde i Odense den 9. oktober er fremsendt.
Mødet handlede om indgåelse af kontrakter mellem klubber og ejere –
formanden deltog sammen med ca. 40 andre klubber.
Frede og Inge deltog i DGU’s Regionsmøde i Ledreborg den 22.
oktober – konstruktivt møde, bl.a. om programmet ”Golfspilleren i
Centrum”. Greve Golfklub tilkøbte sin deltagelse - opstart i 2014, kr.
6.000,- incl. uddannelse af minimum 2 personer.
Omtale af den nye registrering af Green Fee betaling – se ovenfor
under pkt. 3.
Det aftalte kursus i Miljølovgivningen blev aflyst. I stedet er tilbudt et
gratis miljøkursus i klubben.
13. Klubber i klubben.
Vellykket fælles afslutning med Dame – og Herreklubben den 5.
oktober med efterfølgende præmieoverrækkelser og socialt samvær i
teltet.
Dameklubben holder generalforsamling den12. november.
Seniorklubben har nu 108 medlemmer.

14. Næste møder.
Fremtidsmøde i november.
Bestyrelsesmøde den 13. december kl. 14.
15. Mødets afslutning.
Mødet sluttede med en tak fra formanden kl. 21.45.

Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

