
Greve Golfklub 
    Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 07, møde den 28. juni 2012 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Tino Petersen  
Roland Pedersen 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Brian Rasmussen, arbejde. 
 
 
1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 
 
2. Siden sidst. 

a. Referatet fra sidste møde nr. 6 den 19. april godkendt uden 
kommentarer. 

b. Møde med ejerne om strategi, banen og øvrige aftaler efter ferien. 
c. Dan Bjerring har tilbudt at hjælpe med avisomtaler, i det omfang vi ikke 

selv kan skrive noget brugbart til pressen. 
d. Jørgen Hansen fra Sydkysten tager gerne mod relevante skriverier. 

Alle fra udvalg og bestyrelse opfordres til at producere indlæg – kan 
evt. sendes via eller med hjælp til indholdet fra Frede. 

e. Nyhedsbrev udsendes, relevante oplysninger tillige på mail. 
f. Green Fee aftaler uændret. 
g. Autosvar til Greenfeespillere på banereservation ikke i indeværende år. 
h. Centervejen lukket i forbindelse med cykelløb den 4. – 6. maj. 

Formanden sendt brev til politimesteren om det upraktiske for os, samt 
betænkelighed ved, at der afvikles cykelløb på Karlslunde Centervej, 
der altid er meget befærdet af stærkt kørende trafikanter – også på 
lø,sø,helligdage på grund af mange gæster hos os. Vi er nervøse for, 
at der kan ske en ulykke. 

i. Kontingentsatser for resten af 2012 er aftalt. 
 
3. Intern drøftelse. 
Vi har sidst i maj af omveje fået adgang til medlems- og økonomifilerne fra 
Smørum. 
Konkurs – status. Afsluttet vedr. alt materiel og indbo på grunden - købt af 
ejerne.  



Der må imødeses 4 – 6 mdr. inden medlemmernes og klubbens krav mod 
Smørum afgøres og afsluttes. 
Kommende aftaler vedr. samarbejde og forpagtning skal være på plads inden 
generalforsamlingen i 2013. 
Baneudvalg - jævnfør Tino’s skrivelse – nedsættes som ad hoc udvalg med 
Tino og Jesper Carstensen. Frede taler med bane ejer om deres 
repræsentant til udvalget, hvor green keeperen ( Kasper ) tillige har plads. 
Sponsorer til en generel PR folder, Frede taler med Leif om, hvor langt de er 
kommet. 
Der nedsættes et pjece udvalg ( ad hoc ).  
 
4. Faste udvalg. 
 
Samarbejdsudvalg.  
Møde ikke afholdt siden sidste bestyrelsesreferat. 
 
Turnerings – og baneudvalget. 
Udvalget afholdt møde i sidste uge, der henvises til aflagte referat. 
Forårs – og Pinseturneringerne den 13. og 28. maj havde begge 70 deltagere 
- begge afholdt med god succes. 
DGU’s juniorturnering på Greve Golfbane den 9. – 10. juni omtalt rosende på 
Sydkysten’s hjemmeside. Brev fra DGU også med megen ros for 
arrangementet.  
Pink Cup arrangeret af Dameklubben den 17. juni havde 71 deltagere – 
afviklet med stor succes. Billeder og god beskrivelse i Sydkysten. 
Desværre er der sket en teknisk fejl i tilmeldingen til Synoptik Cup, så vi 
deltager ikke i år. Vi gør derfor resultatet op internt, så de 5 vindere kan 
honoreres lokalt. 
Turneringsarrangementet for de frivillige hjælpere den 1. september taler 
Frede med ejerne om vedr. præmier og bespisning.  
Klubmesterskaberne afholdes med betaling af turneringsfee. Tilmelding til 
frokost ved indskrivningen. 
Træningen virker OK, lukket i juli - dog ikke for nybegyndere. 
Junior og elite træning min. 2 timer om måneden lidt svært at styre. 
Det besluttes at indkøbe en PC til turnerings – og andet relevant brug for 
bestyrelse og udvalg.. 
Der leveres trøjer til udvalgene. 
 
Juniorudvalget. 
Der afholdes junior camp den 8-9 september. 
Der er indmeldt nogle nye juniorer, hvis far ønsker at indtræde i udvalget. 
Claus tager kontakt og tager ham med i udvalget, hvis der er enighed herom. 
Der indkaldes til møde i udvalget vedr. aktiviteter og trøjer til spillerne. 
 
Begynderudvalget. 
Der er p.t. 44 begyndere, indkaldt til møde om det videre forløb. 
30. juli etableres kaninturnering kl. 17.00 evt. med gunstart. Frede taler med 
baneejer. 
10. september møde med fadderne. 



Det undersøges, om det skal overvejes at etablere en turbo-pakke på 2 til 4 
dages varighed for nybegyndere. 
Regelaftenerne udvides evt. med banevandring. 
 
Eliteudvalg. 
Ingen bemærkninger. Kører stille og roligt. 
 
Regel – og handicapudvalget. 
Referat fra sidste møde lagt på hjemmesiden. 
De nye Hcp regler træder i kraft 2. juli 2012. Kan ses på DGU’s hjemmeside. 
Er omtalt for medlemmerne i diverse fora. 
Teori undervisning på Power Point. 
Forslag vedr. Baneservice sendt til Leif Nyholm. 
 
5. Sæson – planer og forløb. 
Problemer med aftalen for Senior +Golf bl.a. med afregningen og 
registreringen. Ser tiden an. 
 
6. Ad hoc udvalg. 
Der er oprettet: 
A: Baneudvalg med Tino Petersen (formand), Chefgreenkeeper Kasper 
Christiansen, 1 repræsentant for ejerne og Jesper Carstensen. 
B: Pjeceudvalg med Stig Person, Jørgen Gotfredsen og Frede Kruse-
Christiansen. 
 
7. Økonomi. 
Der er p.t. 640 medlemmer i Greve Golfklub. 
Referat fra Økonomiudvalget ( Stig Person, Poul Erik Rasmussen og Benny 
Flindt ) er udsendt. 
Fakturagrupperne skal om muligt reduceres til 2013. 
Et kæmpe arbejde med udredning og opkrævning af restancer – også tilbage 
fra Smørumtiden - er i fuld gang. 
Bestyrelsen har givet økonomiudvalget sammen med formanden fuldmagt til 
at afgøre alle restancer. 
Oversigt er sendt ud. Economic implementeres i Golfboks. 
Det er aftalt at udvalget sammen med formanden kan overføre beløb til 
ejerne. 
P.g.a. af den øgede kommunikation for økonomiudvalget og for formanden 
blev det vedtaget af bestyrelsen, at de pågældende oppebærer telefonpenge. 
 
8. Kommunen. 
Der er modtaget almindeligt medlemstilskud (under 25 år) fra Greve 
Kommune på kr. 6.000,- 
CV skal bruge tidligere bevilgede penge, som udbetales af kommunen efter 
konkrete kvitteringer. 
Juniorudvalget skal bruge nogle af deres midler til diverse arrangementer 
herunder junior campen. 
Golfdag med byrådet. Leif Nyholm og Stig Person aftaler dato for ”Golfmøde” 
med byrådet og kommunens ledelse. 



Efter krav og udmelding fra DGU skal alle ansatte incl. alle frivillige i 
bestyrelser og udvalg, samt alle der er aktive i forbindelse med div. 
arrangementer aflevere en børneattest. Se DGU’s Klubnyt af 31. maj. 
 
9. Logo. 
Ingen bemærkninger. 
 
10. Hjemmesiden. 
Det trækker meget ud med at få den etableret. Formanden følger op på 
sagen. 
Smørum har afleveret alle domænenavne hvor Greve Golf indgår. 
Nu mangler vi kun domænenavnet fra den gamle Greve Golfklub. CV tager 
kontakt. 
 
11. Lokaleforhold. 
Der er reguleret på antallet af frivillige vagter. Det undersøges om mulighed 
for at andre medlemmer end fra Seniorklubben kan tage nogle week end 
vagter bl.a. i Dame – og Herreklubben. 
Tak til alle de medlemmer der allerede har taget del i vagtordningen. 
I den første uge af juli har hovedparten af det faste personale ferie, så her er 
det vigtigt med fuld opbakning. Opfordring udsendes. 
 
12. DGU. 
Roland tilmeldt dommerkursus. 
DGU har besluttet ikke at indføre rabatkortsordning.  
Kampagnen med Golf smitter virker. 
Arrangementet med fyraftensgolf dårligt markedsført  – ingen tilmeldte.  
Privat firmatilbud om styring og distribution af Flexkort skrinlagt – ingen 
interesse. Se formanden’s mail af 26. maj. 
Regionalmøde den 29. oktober 2012. Formanden deltager. 
Tema – og repræsentantskabsmøde den 22. – 23. marts 2013 i Middelfart. 
Stig og Frede deltager. 
 
13. Klubber i klubben. 
Ingen bemærkninger. 
 
14. Næste møde. 
Torsdag den 20. september 2012 kl. 19.00 i klubhuset. 
 
15. Mødets afslutning. 
Formanden takkede de fremmødte for en god og til tider saglig debat.. 
Slut kl. 22.00. 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                      Jørgen Gotfredsen 
           Formand                                                               Referent 


