Greve Golfklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat nr. 05, møde den 20. juni 2013
Deltagere
Frede Kruse-Christiansen
Inge Larsen
Stig Person
Tine Grening
Tino Petersen
Roland Pedersen
Jørgen Gotfredsen
Frank Adrian
Fraværende
Claus Lindqvist
1 : Mødets åbning kl. 17.00.
Velkommen fra formanden til bestyrelsen.
2. Siden sidst.
Lokale regler uddelt til godkendelse. Godkendt. Lægges på hjemmesiden.
Referat nr. 4 godkendt uden bemærkninger.
Artikel på Teetime om Greve Golfbane roser den i høje toner.
Klubnyt nr. 7 er lige udsendt.
Cykelløbet i Greve/Karlslunde/Tune har voldt klubbens greenfee spillere og
medlemmer store problemer med at komme til golfbanen. Politiet tager det meget
alvorligt, så der er placeret politi og en klubmand ved krydset Karlslunde Centervej
og Karlslunde Landevej, så det er muligt at køre ind til golfbanen efter deres
anvisninger. Cykelklubben er mere end uvillig til at ændre ruten, så der er fri adgang
til golfbanen. Der skal derfor holdes et møde med cykelklubben om næste års
ruteplanlægning. Det er ikke acceptabelt at dele af Karlslunde Centervej, som giver
adgang til golfbanen, er lukket på visse strækninger i 2 dage p.g.a. af et cykelløb.
I år gik det ud over Store Bededags ferien, hvor rigtigt mange gæster besøgte banen,
men på grund af politisamarbejdet registrerede vi ikke væsentlige problemer.
3. Intern drøftelse.
Informationsdelingen i klubbens ledelse er ikke god nok. Al information (referater
og væsentlige udmeldelser) fra de forskellige udvalg o.a. i bestyrelsen skal sendes til
cc. til formanden og gerne til alle i bestyrelsen.
Det enkelte udvalg afgør selv, om deres referater skrives således, at de kan ligge til
offentlig

beskuelse på hjemmesiden.
Formanden er i gang med udspil til medlemskategorier, aktiviteter og økonomi for
2014. Drøftes med ejerne i juli/august.

Inge har gennemgået "Retningslinjer og Kompetencer" for de forskellige
udvalg:
Turneringsudvalget OK
Samarbejdsudvalget OK
Driftsudvalget OK
Begynderudvalget OK
Juniorudvalget OK
Baneudvalget arbejder
Eliteudvalget arbejde
Øvrige mangler
Poster og områder i de forskellige udvalg på plads. Ændringer skal registreres så
snart de sker på Hjemmesiden.
Golfens Dag den 27. april 2014, Falder formentlig sammen med første runde i
Danmarksturneringen og ikke Åbningsturneringen, hvilket er ok. Vi tilmeldes når det
bliver muligt.
Regionsgolfen netop i afsluttende fase.
Beklædning - muligheden for ens trøjer undersøges (fkc).
Det besluttes at ændre tidligere forslag til hvid klubtrøje med klublogo.
Klublogoet og en evt. ændring heraf drøftedes. Formanden arbejder videre - herunder
taler med ejerne.
Pink Cup den 16. juni beskrevet i klubnyt. Der er kommet ca. kr. 26.000,- i kassen til
Kræftens Bekæmpelse. Stor tak for et stort flot arbejde af Dameklubben.
Frivillig arbejdskraft turneringen er sat til den 31. august. Der ønskes status fra
udvalgene om deltagere.
Smørum sagen, hvor Smørum Golfcenter benyttede vor mail adresse, er afsluttet.
Forventer ikke yderligere misbrug af mailadressen.
Klubbens ” skjulte mailadresse ” fortsætter til fejlmail.
4. Faste udvalg.
A. Samarbejdsudvalget.
Mødereferat fra 2. maj taget til efterretning.
B. Driftsudvalget.
Mødereferat fra 2. maj taget til efterretning.

C. Turneringsudvalget.
Karin Søbæk Hansen er nyt medlem af udvalget.
Synoptik Cup har ny ansvarlig klubkoordinator – Thomas Vedel Nielsen.
Der skal foretages en opdatering af turneringerne.
Forårs – og Pinseturneringerne var fantastiske turneringer med god
afvikling.
Åbningsturneringen afvikles den 11. august.
Teetime Senior Tour den 15. august lagt på Golfboks, Koordinator Karin
Hansen.
D. Juniorudvalget. Undervisning i skoleferien af skoleelever er på plads den 3. –
9. – 11 og 29. juli. Hjælpende hænder i klubben har givet tilsagn om
medvirken.
E. Begynderudvalget. Kaninturnering afviklet med 22 kaniner og 12 faddere.
Gavekort til vinderne. Regelaften - Der skal tilmeldes 15 – 16 medlemmer,
p.t. er der kun tilmeldt halvdelen. Golfkørekortet taget over en week end med
8 deltagere, hvoraf 6 bestod. Der er arrangeret en ny tur den 13. – 14. juli.
F. Eliteudvalget. Der har p.t. ikke været afholdt møder i udvalget og ingen
særlige meldinger fra Dame- og Herreeliteudvalgene.
Der er p.t. spillet 2 runder i Danmarksturneringen. Dame – og Herre 1 ligger
begge på en 1. plads i deres række.
Spilleres egne tilmeldinger til DGU turneringer og lign. skal meddeles
klubben af hensyn til betaling / faktura. Inge organiserer ordning.
Træningskoordinatoren. Afregning/budget med hensyn til træningspas
undersøges/konstateres til brug for Øko-mødet den 17. juli.
G. Regel – og Handicapudvalget.
Osvald Academi er betalt, nu godkendt af DGU.
Regelmappe og Decisionsbog til klubbrug nu indkøbt - ligger til alles brug i
Klubhuset.
Nyt medlem har meldt sig som interesseret. Roland tager sig af vedkommende
og meddeler, såfremt han skal indtræde i udvalget.
H. Økonomiudvalg. Møde den 17. juli kl. 13.00 til pengeanalyse og
strategiplanlægning.
5. Sæson – planer og forløb. Golf Management A/S, der stod for det
landsdækkende samarbejde med ældresagen er gået konkurs. Vi fortsætter her i
Lokalområde Greve.
Ny landsdækken aftale med Anders Lindquist (kurator) forventes.
P.t. gratis annoncering og omtale i Det Sker.
6. Ad hoc udvalg.
a: PR udvalget.
Udvalget arbejder stadig med aftalte sager. Aftalt med Peter Rosleff, Karlslunde
IF, at vi får omtale på deres skærme.

Iflg. formanden er aftale om tilsvarende en mulighed på Tune Hallens skærme og
Greve IF vil gerne etablere et samarbejde (forventes startet i august).
b: Banepleje (tidl. baneudvalg).
Tino kontakter CV med hensyn til ledelse og navne vedr. Banepleje.
c: Baneservice.
Baneservice / kontrol o.a. afventer drøftelse med baneejer.
7. Økonomi.
Status sendt ud til bestyrelsen.
Nu 731 medlemmer.
Budget og Øko.oversigt gennemgået og taget til efterretning uden kommentarer.
Vi har fået bevilling fra Kommunen på 25.000,- kr. til installation af 2 skure med
lynafledere til opstilling på banen.
8. Greve Kommune.
Seneste Byrådsmøde den 25. juni godkendte en ny Lokalplan for golfbanens
område, således at byggeplanerne kan realiseres. Lokalplanen er nu sendt i 8 ugers
offentlig høring.
Idrætsrådet fået kr. 320.000,- der var tilbageholdt ved tildelingen. Der arbejdes på
en kommende model der yder tilskud til div. handicap foreninger - evt. start 1.
januar 2014.
Der oprettes et Kontaktudvalg til efteråret for alle idræts klubber i Greve
Kommune.
Nyhedsbrev nr. 4 fra Greve Idræt og Fritid udsendt.
9. Logo.
Overvejes ændret - se ovenfor under pkt. 3.
10. Hjemmesiden.
Arbejdet fortsættes - P.t. ingen kommentarer.
11. Lokaleforhold.
Positive meldinger vedr. nyt klubhus - se ovenfor under pkt. 8.
12. DGU.
Klubnyt fra DGU nr. 9, 10, 11 og 12 indgået - ingen særlige bemærkninger.
13. Klubber i klubben. Seniorklubben har Ekstraordinær General-forsamling
mandag den 24. juni. Materiale udsendt den 10. juni.
14. Næste møde. Uge 34 den 22.08 kl. 17.00, uge 43 den 24.10 kl. 17.00 og uge
50 den 10.12 kl. 15.00 ( julemøde med ejerkredsen og ansatte ).
15. Mødets afslutning kl. 21.00 - Tak fra Frede for en god dialog.
Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

