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Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

 

Møde: Nr. 5 / 2015 

Dato:  27. november 2015 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

Claus Lindqvist (CL) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Jesper Carstensen (JC) 

Roland Pedersen (RP) 

Lars Hartig (LH) 

Afbud fra: Stig Person 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

a) Opfølgning på - og godkendelse af referat fra møde nr. 4 -2015 den 1. oktober 2015. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU 

 

3. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

a) Evt. bemærkninger fra møde nr. 4-2015 afholdt d.d. 

 

4. Klubarbejdet – de faste udvalg. 

Hvert af de 7 faste udvalg har ordet på skift over følgende emner: 

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

b) b: Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) c: Orientering om planer og arbejde i resten af sæson 2015. 

d) d: Orientering om planer og arbejde i 2016. 

e) e: Udvalgets sammensætning 

 

5. Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) a: Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 8 – 2015 den 5. november. 

b) b: Ad hoc udvalget for Linksugen 2015/16 v/ Jeppe Dohn. 

c) c: Ad hoc udvalget for Aktivitetskalenderen 2016 v/Jeppe Dohn. 

d) d: Status Sponsorudvalget v/Fkc.          
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e) e: Dana Cup 2016  - Status og sidste nyt  v/LS. 

f) f: Overbliksstatus på Golfspilleren i Centrum v/LS. 

 

6. Økonomi 

a) Forventet medlemsstatus 1. december 2015. 

b) Overordnet økonomisk status. Foreløbig skitse til årsregnskab omdeles. 

c) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

7. Fremtid. 

a) Ordinær Generalforsamling 2016. 

b) Ris – Ros – Info medlemsmøde 2016 

c) Fastlæggelse af dato og indhold for bestyrelsens opsamlings- og organisationsmøde – jfr. FU 

referat nr. 8 pkt. 6 b og c. 

d) Månedlige klubaftener – med eller uden spisning – fagligt golfindhold – andet indhold. 

e) Evt. andre klubaktiviteter i de nye lokaler. 

f) Den gamle lade – muligheder?  

g) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

  

8. Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.: 

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

m.fl. – herunder  Idrætsrådet. Bl.a.:  

a) Møde med Borgmester Pernille Bechmann   

b) Evt. emner fra seneste KFU dagsorden (v/MS eller Fkc) 

c) Materiale fra Klubindeks Danmark - vedhæftet 

d) DGU’s Regionalmøder (Vi deltog d. 21. oktober i Næstved). Referat udsendt i mail af 8. novb. 

e) Hvem vil til ”Sport 2015” i Herning d. 9. januar – vi har vundet 2 billetter (vedhæftet)  

Lodtrækning hvis flere er interesseret. 

 

9. Mødekalender:  

FU møde nr. 1 – 2016  

Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2016/Opsamlingsmøde. 

 

10. Mødets afslutning 

 

 

REFERAT 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

FKC bød velkommen.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på referater:  

Ingen kommentarer til referat fra møde nr. 4 den 1. oktober 2015.  

b) De parter, som har aftaler om fællestræning er blevet bedt om at indberette forbrug for 2015 samt 

forventning til forbrug i 2016 senest den 1. december. 2015. 

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg: 

a) Forud for bestyrelsesmødet var der afholdt møde i Samarbejds- og Driftsudvalget. Referat følger. 

a) FKC kunne informere om at der søges en greenkeeper pr. 1. marts 2016. Der tages højde for 

personalesituationen i relation til budgettet ligesom de hjælpemuligheder, som kommunen tilbyder, 

afdækkes. 
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Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

Stig Person informerede efter hver udvalgsformands fremlæggelse om udvalgets økonomiske status 

samt budget for den kommende sæson. 

 

Regel- og hcp-udvalg v/Roland Pedersen 

RGP foretager årsrevision pr. 1. januar 2016. Årsrevisionen foretages efter gammel model. De 

nye regler træder først i kraft fra og med den 1. januar 2016. 

Ellers intet nyt at berette fra udvalget. 

 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

JC informerede om udvalgets fremtidige sammensætning: Axel Krag, Edith Kruse-

Christiansen, Jesper Carstensen samt spillerrepræsentanter. 

Udvalget består således fremover af 5 personer mod tidligere 9 (holdledere samt 

aktivitetsansvarlige udtræder)  

Udvalget har koncentreret sig om at afdække, hvorledes klubben kan få mere ud af set-up’et på 

elitesiden. I den forbindelse er der overvejelser om at købe Axel fri til at kunne se spillerne 

spille hjemmekampe i Danmarksturneringen og således vurdere spillernes præstation under 

pres samt i denne forbindelse assistere. 

JC refererede desuden fra det nyligt afholdte landsseminar omkring junior- og eliteledelse. 

 

Begynderudvalg v/Michael Stoltenberg 

Udvalget har afholdt møde og har i den forbindelse officielt valgt to nye medlemmer til 

udvalget: 

Bruno Lundsgård Hansen 

Henning Markussen 

Udvalgets opgaver er således besat.  

Konceptet ”fra dør til hul 19” ligger nu klar og udvalget har især fokus på at der foreligger et 

tilbud til alle medlemmer i Greve Golfklub uanset alder. Ligesom udvalgets frivillige vil 

fokusere på at informere nye medlemmer om klubbens aktiviteter/tilbud (dame-/herre-

/seniorklub) 

I løbet af 2016 uddannes seks af fadderne til ”stationsansvarlige” i de forskellige niveauer i 

forbindelse med begyndertræning. 

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

Udvalget har i 2015 primært holdt møder i forbindelse med turneringsafviklinger, i alt 10 

møder. Der er udarbejdet nye generelle turneringsbetingelser samt betingelser for 

klubmesterskaberne. 

Færdiggørelsen af aktivitetskalenderen for 2016 nærmer sig sin afslutning. Der arbejdes på at 

indføre et system med betaling via Golfbox.  

Der er planer om at indføre en veteranrække (+evt. superveteran) til klubmesterskaberne 2016. 

Udvalget består fortsat af fem medlemmer. 

 

Bane- og Miljøudvalg v/Lars Hartig 

Redegørelsen for banens tilstand samt planer for samme er lagt på hjemmesiden og der synes 

at være stor tilfredshed omkring dette. 

Der har vist sig nogle udfordringer omkring enkelte rent praktiske dele af planen, men der 

arbejdes på en anden løsning. 

Den 5. januar deltager LH, SKL samt greenkeepere i et DGU-arrangeret kursus omkring de 

nye tiltag mht. gødning m.m. 

 

Juniorudvalg v/Claus Lindqvist 

Intet at referere. 
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PR- og infoudvalg v/Inge Larsen 

Der arbejdes på at finde en model for annoncering klub/APS. IL arbejder løbende på 

vedligeholdelse af hjemmesiden samt på artikler. 

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Der var ingen emner at drøfte fra FU møde nr. 8. Referat rundsendt / lagt på hjemmeside. 

b) Linksuge: der er etableret en styregruppe for Linksugen 2016 bestående af Stine Kiel Larsson, Sarah-

Cathrine Wandsø, Jørgen Gotfredsen, Roland Pedersen, Lotte Stoltenberg, Frede Kruse-Christiansen, 

Inge Larsen samt Jeppe Dohn som formand. 

Linksugen skal være selvfinansierende, således at omkostninger til markedsføring dækkes af en del 

af deltagerbetalingen. Der er således ikke afsat penge til markedsføring udover de penge, som 

kommer ind fra deltagerne. 

Turneringsgebyr er fastsat til kr. 50,00 for medlemmer samt 150 for gæster, heraf 100 kr. til 

greenfee.  

Alle turneringer er uden mad, som tilkøbes. 

Præmier skal fortsat sponsorfinansieres. Herunder hole-in-one præmie.  

Eftersom vi skal være selvfinansierende så bør vi kunne henvende os til alle potentielle sponsorer. 

Der er planlagt fem turneringer: 

Mandag: seniordag 

Tirsdag: herre/dame/juniordag 

Fredag: ”burger og bajer” (18 – 35 år) 

Lørdag: Foursome 

Søndag: Irish Twosome 

c) Ad hoc udvalget for aktivitetskalender 2016 har lagt sidste hånd på aktivitetskalenderen for 2016.  

Der mangler i skrivende stund datoer for regionsgolf. Der etableres et nyt tiltag ”parmatchklub” med 

4 – 5 separate turneringer. 

Der spilles Pink Cup den 25. juni. 

d) Intet at referere.  

e) LS orienterede om DANA CUP 2016. Alle udvalgsmedlemmer er forhåndsindberettet. Øvrige skal 

indberettes via det af LS udarbejdede skema i Dropbox. 

f) LS deltog i Masterclass omkring Golfspilleren i Centrum. Det er tydeligt at Restaurant og Bane er 

meget vigtige parametre i Golfspilleren i Centrum.  

Det er i FU besluttet, at tage imod DGUs tilbud om at sende en konsulent ud i klubben og instruere i 

optimal brug af Golfspilleren i Centrum. Ligeledes vil der fremover komme et fast punkt med et 

indsatsområde i Golfspilleren i Centrum på alle dagsordner til bestyrelsesmøder. 

 

Ad pkt. 6 - Økonomi 

a) SKL opgør endelig medlemsstatus pr. 1. december. Der indkommer fortsat udmeldelser. Som i andre 

danske golfklubber, forventer Greve at miste ca. 7 – 8% af medlemmerne. 

b) SP havde forlods udsendt økonomisk status, som blev taget til efterretning. 

c) Intet yderligere at referere.  

  

Ad pkt. 7 Fremtid 

a) Ordinær generalforsamling afholdes 3. marts 2016. 

b) Infomøde afholdes 4. februar 2016 

c) Dato for opsamlings- og organisationsmøde 23. januar 2016 

d) Månedlige klubaftner: der var forslag om en aften med undervisning i regler og etikette. MS 

informere om at man var gået bort fra den egentlige teoretiske undervisning. Undervisninger foregår 

i stigende grad som ”hands on” altså ude på banen. 

e) Intet at referere 
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f) Laden er nærmest kondemneringsmoden. Det overvejes at søge nogle muligheder for at rejse penge 

til istandsættelse af laden. Dog skal et evt. formål afdækkes, inden der arbejdes videre med projektet 

og anvendelsesmuligheder. 

g) Intet at referere. 

 

Ad pkt. 8 Forretningsudvalget orienterer 

a. FKC orienterede om det forestående møde med Borgmester Pernille Bechmann.  

b. Intet at referere. 

c. Materiale fra Klubindeks Danmark var forlods rundsendt. Materiale er særdeles brugbart og kan 

tjene til inspiration for de enkelte. 

d. DGU regionalmøde 21. oktober i Næstved. Klubbens forslag om log in ved debat på golf.dk blev vel 

modtaget ved mødet. Vi afventer 

e. DIF sport Herning 2016: klubben har to billetter til arrangementet. Der arbejdes på at finde personer, 

der er interesseret i at deltage. 

 

Ad pkt. 9 Mødekalender 

FU møde nr. 1 – 2016 12. januar 2016  

Bestyrelsesmøde nr. 1 – 2016 opsamlingsmøde 23. januar 2016.  

 

Ad pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 17:00 

Inge Larsen 

Referent / 11.12.2015 


