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 GGK bestyrelsesmøde 1 -2015   

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

 

Møde: Nr. 1 / 2015 

Dato:  27. januar 2015 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Stig Person (SP) 

Inge Larsen (IL) 

Claus Lindqvist (CL) 

Frank Adrian (FA) 

Jeppe Dohn (JD) 

Jesper Carstensen (JC) 

Afbud fra: Roland Pedersen (RP) 

Lars Hartig (LH) 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

Opfølgning på -  og godkendelse af referat fra møde nr. 6 -2014 den 25. november. 

Diverse orientering fra formanden og FU. 

Orientering/drøftelse af emner i referat fra Sekretariatsmøde 7. januar - bilag udsendt sammen med 

FU referat nr. 1 – 2015.  

 

3. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

a) Referat fra møde 19. december 2014 – bilag 9. Mail af 6. januar bemærk særligt pkt. 6, 7 og 10.  

 

4. Klubarbejdet – de faste udvalg. 

a) Orientering om/referat af møder og arbejde indtil nu. 

b) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) Orientering om planer og arbejde i sæson 2015. 

d) Status på eget budget og økonomi for 2014. 

e) Udvalgets sammensætning 

 

5. Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

Emner til drøftelse fra FU møder nr. 8 den 2. december og nr. 1. den 14. januar – herunder 

særligt:    

Fordelingen af NGU og DGU Introkort – FU 8 pkt. 6 d. 
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Procedure og præmisser for tilmelding, betaling og refusion ved kurser – FU 1 pkt. 6 c., samt bilag, 

mail fra Stig af 20. januar. 

Træningstilbuddet i 2015 – bilag, aftale i mail fra fkc d. 18. januar – FU 1 pkt. 6 e. 

Udvalg til ideer for Linksugen. 

Bestyrelsesmedlemmernes evt. kommentarer til de øvrige refererede emner i de 2 FU referater. 

Danmarksindsamlingen – status ved Jeppe – FU 1 pkt. 8 e. 

Info – Ris – Ros møde d. 3. februar – bilag, forslag til arbejdsplan vedhæftet. 

Generalforsamling d. 5. marts. 

afvikling, servering m.v. 

beretninger, forslag, valg m.m. 

 

6. Turnerings- og aktivitetskalenderen 2015. 

a) Bestyrelsens eventuelle bemærkninger. 

b) Overførslen til Golfbox 

c) DM i Seniorgolf – melding fra Jeppe vedhæftet. 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. januar 2015. 

b) Regnskab 2014 – bilag, mail fra Stig af 20. januar.  

c) Vedtagelse af forslag til klubbens samlede budget for 2015 – herunder de interne udvalgsområder 

– bilag, mail fra Stig af 20. januar. 

d) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Fremtid. 

a) Virksomhedsplan og udvalgskommissorier. 

Den overordnede organisationsplanlægning udsættes endnu en gang. 

b) Juniortrænernes arbejdsplan 2015. 

c) Task Force Klublokale – status. 

d) Kommunikation, arkiver, journalisering. 

Mest mulig tværgående information fra/til alle udvalg – herunder, at der i højere grad    

informeres til Inge m.h.p. lokale medier. 

Mediearkiv overvejes. 
 

9. Forretningsudvalget orienterer om emner vedr.: 

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, Ældresagen,  

DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet, Skoleprojektet. 

a) Infomøde Greve Kommune om tilskudsmodel d. 2. og 4. februar – FU 1 pkt. 8 f. bilag     

vedhæftet. 

b) Made in Denmark Ambassadør – bilag vedhæftet. 

c) ”Sammenslutningen af Lokalforeninger – 2690” – Lars repræsenterer os – bilag vedhæftet. 

 

10. Mødekalender 2015 

Informationsmøde og Ris og Ros møde tirsdag den 3. februar. 

FU møde nr. 2 – 2015 tirsdag den 17. februar. 

Generalforsamling torsdag den 5. marts. 

Bestyrelsesmøde nr. 2 – 2015 torsdag den 5. marts (konstitution). 

Bestyrelsesmøde nr. 3 – 2015 torsdag den 18. juni. 

 

11. Mødets afslutning – forventes kl. ca. 20:00 
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Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

FKC bød velkommen.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på referater:  

Ingen kommentarer til referat fra møde nr. 6- 2014. 

b) Orientering fra formand og FU: FKC informerede om at Pia Bonke var ansat i sekretariatet foreløbig 

frem til april, hvorefter det præcise behov for barselsvikar skal afdækkes.  

c) Emner fra sekretariatsmøde 7. januar iht. bilag udsendt med FU referat nr. 1-2015 taget til 

efterretning. Enkelte emner behandles under de respektive punkter i dagsordenen. 

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg: 

a) Referat fra møde 19. december 2014 taget til efterretning.  

 

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg: 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

JD havde forlods udsendt referat fra turneringsudvalgets møde den 21. januar 2015. 

Hovedformålet med mødet var at lægge turneringskalenderen i Golfbox på overskriftsniveau, 

hvilket er gjort.  

Turneringsudvalget havde overvejet muligheden for at de deltagende til klubturneringer kan 

betale via Mobilpay. SP og JD afklarer denne mulighed.  

 

Begynderudvalg v/Frank Adrian 

Udvalget tæller fem medlemmer.  

Der blev i 2014 afholdt otte ”DGU-kort på en weekend” kurser. Da det er en stor arbejdsbyrde 

for udvalget, som selv varetager regelundervisning osv. at afholde weekendkurserne har 

udvalget besluttet, at der i 2015 maximalt skal afholdes 6 weekendkurser. APS’et havde lagt 

op til et kursus allerede ultimo februar, men udvalget er ikke klar på det tidspunkt. Michael 

Stoltenberg (MS) finder datoer for kurserne i samarbejde med sekretariatet. 

 

Da dette udvalgt reelt er det eneste udvalg, der genererer penge til klubben, har FU fundet det 

rimeligt, at udvalget får en særlig belønning for deres store arbejdsindsats. FKC havde 

foreslået en tur til Ree golf med en golfrunde, spisning m.m. FA gav udtryk for, at udvalget 

ville foretrække at få nogle lektioner hos Axel i stedet. Dette ville også kunne anvendes i 

arbejdet med begynderne. FKC bad udvalget vende tilbage med en decideret udspil. 

 

FA spurgte til, hvorledes timestyring af træningslektioner skulle foregå. Ved ≤ 3 tilmeldte 

aflyses træning og der afregnes således ikke timer. 

   

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

Der har været afholdt et ”opstartsmøde” i januar for både herrer og damer. Cirka 20 spillere 

samt udvalget deltog i mødet, som betegnes som en succes. 

Træningstider 2015 er lagt på plads for eliten. 

Udvalget har lavet en vision 2020 med blandt andet forventninger til hvad det er, at være 

elitespiller i GGK.  

Spillerne har taget godt imod det nye forslag til boldindsamling. I skrivende stund har ca. 15 

spillere meldt sig til at samle bolde. Som modydelse modtager spillerne en green fee voucher 

samt 3 træningslektioner hos Axel. Damespillerne får det samme mod at de samler bolde langs 

hækken rundt om driving range. 

Der er arrangeret en træningslejr for eliten i perioden 5. til 12. april. Per Johansen er primus 

motor og lejren er for egen regning uden omkostninger for klubben. 
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For at gøre det muligt for spillere med hcp. ˂4.5 at blive reguleret, har eliten fået mulighed for 

at spille turneringer fast om torsdagen. Tider låses i golfbox til formålet og ubrugte tider 

frigives i god tid inden. Samme metode anvendes for dame- og herreklub. 

 

Bane- og Miljøudvalg v/Lars Hartig 

LH deltog ikke i mødet, men arbejdet med selvstyrende grupper er allerede sat i værk. 

 

Regel- og HCP-udvalg v/Roland Pedersen 

Intet nyt at berette. 

 

PR- og infoudvalg v/Inge Larsen 

IL havde modtaget en mail fra SYDKYSTEN om evt. artikler, så hun opfordrede udvalgene til 

at komme med interessant materiale.  

 

Juniorudvalg v/Claus Lindqvist 

Intet nyt at berette.  

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Fordelingen af NGU/DGU kort er på plads. De tre bestyrelsesmedlemmer, som ikke har DGU kort 

kan få refunderet green fee omkostningen i størrelsesorden kr. 1500 pr. år.  

b) Der er problemer med kursustilmeldinger hos DGU. FU/sekretariat arbejder på at finde en løsning. 

LS styrer tilmeldinger til kurser. LS/SP formaliserer en politik for kursustilmelding/betaling/refusion 

fra kommunen. 

c) Klubbens samlede tilbud om træning i 2015 til Juniorer, Begyndere og Elite er på plads. Der er 

forhandlet fast pris for det samlede træningsforbrug. De enkelte udvalg er ansvarlige for 

timestyringen. Begynder- og eliteudvalg arbejder med tilmelding via Golfbox, hvilket skulle gøre 

styring af træningsforbrug let. 

d) Første møde omkring arbejdet med Linksugen er onsdag, den 11. februar. De inviterede til mødet 

dækker de fleste udvalg og interessegrupper i klubben. 

e) Der var ikke yderligere kommentarer til de refererede emner i de to FU referater. 

f) Danmarks Indsamling. JD informerede kort om status/planer. Den opstillede indsamlingsbøsse var 

relativ tom og blev sendt rundt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Klubben deltager med en stand i 

Waves den 31. januar.   

g) FKC havde forlods rundsendt arbejdsplan fra tidligere år til infomødet, som løber af stablen den 3. 

februar. Ingen yderligere kommentarer hertil.  

h) Generalforsamling den 5. marts. 

Varsling er udsendt.  

LS, IL og RP er på valg.  

Udvalgsformænd skal aflevere beretninger i Times New Roman 12 senest 12. februar.  

IL og JC registrerer de fremmødte og udleverer stemmesedler. 

 

Ad pkt. 6 – Turnerings- og aktivitetskalenderen 2015 

Punkterne a, b og c. refereres under ét: 

Turnerings- og aktivitetskalender er klar og bestyrelsen havde ingen kommentarer til denne. 

Turneringerne er lagt i golfbox, hvor også dameklubbens turneringer er registreret (dog uden at være 

synlige for offentligheden) 

DM i seniorgolf skal afvikles senest den 31. juni og arrangeres i seniorklubregi på en mandag. 

 

Ad pkt. 7 - Økonomi 

a) Medlemsstatus pr. 1. januar efter udmeldinger er 917 medlemmer. Der er en del medlemmer, som er 

i restance.  
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b) SP havde forlods udsendt udkast til regnskab samt bilag. Disse blev gennemgået. Klubben økonomi 

følger det budgetterede. 

c) SP fremlagde klubbens samlede budget for 2015. Der var ingen bemærkninger hertil.  

d) Den 20. januar blev der trukket lod blandt de medlemmer, som betaler via Bankernes 

Betalingsservice. Vinderne blev: Peter Lauridsen, Henrik Grodum og Andreas Kiplev. Vinderne får 

deres gavekort udleveret den 5. februar 2015.  

  

Ad pkt. 8 Fremtid 

a) Den overordnede organisationsplanlægning udsættes endnu en gang.  

b) CL udarbejder i samarbejde med Axel en arbejdsplan for de i 2014 uddannede juniortrænere. 

c) Task Force klublokale udvalget holder møde med baneejerne med henblik på bl.a. at udarbejde liste 

over de materialer, der er brug for til undervisning jf. kommunens tilsagn om penge hertil.   

Tonny Jørgensen, som er blevet en del af udvalget udarbejder et forslag vedrørende fundraising. 

d) Kommunikation m.m. 

IL overvejer arkiv over de publicerede artikler. 

IL evt. deltage i et møde i udvalgene med henblik på at finde materiale til artikler. 

 

Ad pkt. 9 Forretningsudvalget orienterer 

a) MS og FKC deltager i Greve Kommunes infomøde om tilskudsmodel den 2. februar.  

b) Klubben har på invitation fra Made in Denmark valgt at blive ambassadør for turneringen. Dette 

betyder at klubben modtaget 15 partoutbilletter til Made in Denmark. Billetterne skal sælges i 

klubben og som modydelse modtager klubben en præmiepakke, som kan bruges til en klubturnering. 

c) Sammenslutningen af Lokalforeninger 2690 nystiftet forening. LH repræsenterer GGK. Kalender 

med diverse arrangementer udsendt til bestyrelsesmedlemmer. GGK deltager med arrangementer i 

kalenderen i det omfang det er aktuelt.  

 

Ad pkt. 10 Mødekalender 2015 

Foreløbig er flg. møder planlagt 

Informationsmøde og Ris og Ros møde tirsdag den 3. februar. 

FU møde nr. 2 – 2015 tirsdag den 17. februar. 

Generalforsamling torsdag den 5. marts. 

Bestyrelsesmøde nr. 2 – 2015 torsdag den 5. marts (konstitution). 

Bestyrelsesmøde nr. 3 – 2015 torsdag den 18. juni. 

 

Ad pkt. 11 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 20:00 

 

 

Mødet sluttede kl. 20:00 

Inge Larsen 

Referent / 08.02.2015 


