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1.Åbning kl. 17.00.  
Velkommen fra Formanden. Afbud fra Roland Pedersen. 
 
2.Siden sidst: 
Godkendelse af referat fra sidste møde den 19.01.2010. Ingen bemærkninger, referatet 
godkendt. 
 
Klubbens adresser ændres af praktiske grunde til: 
Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde. 
Klubben@grevenygolfklub.dk 
www.grevenygolfklub.dk 
 
Vedr. Unibrew har vi fået tilsagn om 1 plads i Veteranrækken ved evt. afbud fra en tilmeldt 
klub. Omkostninger ved deltagelsen undersøges. 
 
Turneringsudvalgets oplæg til turneringsplan fastlagt og godkendt efter forhandling med 
banen. 
 
Pro.træning af juniorer og elitespillere koster kr. 400,- i timen for hold op til 12 spillere. 
Greve Golf’s pro. John Davies er på Greve Golfbane til privatundervisning fredag og søndag. 
 
Sponsorsamarbejde med Frederikke aftales, så Klubben får mest muligt ud af såvel egne 
som eksterne sponsorater. 
 
Der er ved at blive etableret en café i klublokalet med navnet ” Café Østergaard ”, og det 
forventes at klubhuset vil blive bemandet med 2 personer, så der hele tiden også er 1 i 
receptionen. 
Dame-, Herre- og Seniorklubben kan indtil videre fortsætte hidtidige spiseordninger . Med 
tiden må vi se hvad Caféen kan bidrage med – til hverdag og fest. 
 
Greve Golf har planer om åbne matcher på dage, hvor der er mange tilmeldt på banen. Det 
betyder i givet fald, at spillerne, inden de teer ud, får tilbudt at deltage i dagens turnering mod 
et mindre bidrag, der skal sponsere præmier. 
 
Robert skaffer adgangskode til internettet i klubhuset til de, der kan have glæde af at benyttte 
det. 
 
Shoppen i receptionen bliver først fyldt op med varer, når sikringen af klubhuset er fuldt 
etableret. 
 
Golfmessen, hvor Greve Golf deltog, var der 152 deltagere i konkurrencen om et 
medlemsskab. 285 fik en Voucher på kr. 100,- til benyttelse på Greve Golfbane.  
Ca. 400 mail om nyhedsbrev er modtaget. Så messen må siges at have været en succes, 
med forhåbentlig flere nye medlemmer hen ad vejen. 
 
Indberetninger til DGU er foretaget. Årskontingent pr. medlem er kr. 149,-. 
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3. Udvalgene: 
Det aftales at de enkelte udvalgs beskrivelse af formål og kompetencer færdigredigeres af 
Frede til indsættelse på Hjemmesiden. 
Udvalgenes øvrige generelle eller konkrete beskrivelser indsættes på hjemmesiden under det 
indledende afsnit om mål og kompetencer. 
 
Begynderudvalgets planer om undervisning af begyndere har p.t. ikke fundet en endelig form 
- hvem der skal stå for teoriundervisning, og hvor den skal foregå. Bestyrelsen går samlet ind 
for, at så meget af undervisningen som muligt - helt til kortet - skal foregå på Greve Golfbane. 
Tine, Glenn, Robert og Claus L. nedsættes som foreløbigt begynderudvalg for at få klaring på 
dette, så alt er klart, når der igen kan spilles på banen. 
 
Jens Peter ønsker regelmæssige møder med fast kontakt fra bestyrelsen bl. a. om 
medlemspleje, udvalgsinitiativer o.a.. Formanden bliver den faste kontakt. 
 
Hjemmesiden skal nu op at stå pointerede formanden kraftigt. Udvalgenes sider skal have 
ens opbygning, jfr. ovenfor og udvalgene arbejder selvstændigt med teksterne til egne sider. 
 
Handicapudvalget sammensættes i.t.v. med Robert som formand samt Claus V. og Glenn 
som medlemmer med det indledende formål at opstille en målsætning for udvalget bl.a. med 
selvtastning af handicapændringer, så udvalget kun skal foretage kontrol efterfølgende. 
Selvtastningen kræver ”oplæring og tilvænning” af medlemmerne, hvilket udvalget må tage 
som en forudsætning. 
 
Turnering-, Elite- og Juniorudvalgenes  beskrivelser ligger klar til redigering og indsættelse på 
hjemmesiden. 
 
4. Økonomi.  
Søren holder møde med Anja i Smørum om praktiske tiltag til at køre på det eksisterende 
fælles økonomisystem. 
Der er lavet et foreløbigt budget, hvoraf det fremgår, at der i.t.v. vil være smalhals, selv med 
de mest nødvendige tiltag. Frede og Søren holder møde med Jens Peter og Anja om 
likviditeten. 
Søren beder om oplæg til budget fra de enkelte udvalg. 
Der forventes etableret et bonsystem til brug for bestyrelsesmedlemmernes nødvendige 
handler i Shop, Café m. v. i forbindelse med afholdelse af møder og afvikling af 
arrangementer.   
 
5. Greve Kommune.  
Søren tager vare på klubbens relationer til Fritidsområdet i kommunen ( Fritidsrådet, 
Idrætsrådet, Idrætsunionen m.fl.), konstaterer ordningernes regler og muligheder, samt 
tilmelder Greve ny Golfklub til relevante ordninger, så der bl. a. kan søges om offentlige 
tilskud i Greveordningen til unge under 25 år ( Folkeoplysningsloven). De forskellige 
ordninger kan ses på www.greve.dk og www.iu-greve.dk  
 
6. Logo.  
Robert indhenter bekræftelse fra Greve Kommune, at de ikke kan / vil gøre indsigelse mod 
det udfærdigede forslag til klublogo. 
Brevpapir med samme logo placeret øverst i venstre side med mulighed for at skrive hvilket 
udvalg og hvem der har udfærdiget dokumentet. I øverste højre side og i bunden påføres 
diverse oplysninger om adresser, tlf.nr,  kontonr. m.v. Robert/Frede sørger for dette. 
Frede anmoder om at udmeldinger fra klub og udvalg påføres klub-, udvalgs- og personnavn. 
 
 
 
7. Kurser.  
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Behov og muligheder samt alternative løsninger undersøges indtil der er økonomisk mulighed 
for at dække kursus behovet. 
 
Alle der skal medvirke i Juniorudvalget med direkte adgang til juniorerne skal fremvise en 
børneattest. 
 
Meddelelser fra DGU med div. kurser videresendes til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
8. Golfens dag den 25. april 2010.  
Robert formand for ad hoc udvalg der skal fremkomme med idéer til- og sikre afvikling af 
dagen. Greve Golf har givet tilsagn om at deltage aktivt på dagen. 
 
9. Status vedr. hjemmesiden.  
Bestyrelsen enig med formanden i, at Greve ny Golfklub’s hjemmeside - som tidligere nævnt 
– skal op at stå NU. Claus V. presser på, så han kan få adgang og straks derefter ”fyldes der 
på” hjemmesiden – alle bidrager med materiale til Claus V. 
 
Claus V. kontakter DGU’s webmaster så han kan ændre og tilføje på DGU’s hjemmeside for 
Greve ny Golfklub 
 
10. Lokaleforhold mv.  
Det er aftalt med banen, at der opsættes diverse tavler i klubhuset - hole in one, klubmestre 
mv.. Jens Peter og Frede aftaler med sponsor om aktuelle muligheder.  
 
Der skal udleveres nøgler til medlemmerne af bestyrelsen og 1 til hver af klubberne i klubben 
(i alt 9 + 3), så alle har adgang til klublokale og kontor, der nu er brugbart med div. Inventar, 
EDB udstyr m.v. 
 
Der opsættes ens postkasser til alle. 2 til klubben ( en udenfor og en indenfor ), 1 til scorekort 
og 1 til hver af de 3 klubber i klubben – alle indenfor. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer, der ønsker det og har behov herfor, kan få adgang til at trække 
oplysninger i golfbox. 
Hver enkelt beder om adgangskode hos Lone og aftaler oplæring med Claus V. (Lone kan 
ikke afsætte tid til at oplære alle). 
Udvidet adgang – eksempelvis til opsætning af turneringer og lign. – aftales særskilt eller 
løses ved hjælp fra Lone.  
 
11. Repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union den 20.03.2010. Frede deltager. 
 
12. PR.  
Der er nedsat et hurtigt arbejdende udvalg med Robert som formand samt Claus V. og Glenn 
som medlemmer. Hurtigst muligt udarbejdelse og udsendelse af en pressemeddelelse - skal 
vende Frede inden udsendelsen. Herefter skal udvalget udfærdige en PR strategi i 
samarbejde med Greve Golf. Efter sigende er der alt for mange i oplandet, der ikke er klar 
over at Greve Golfbane med Greve ny Golfklub stadig eksisterer og er meget aktive. 
 
En strategi om tiltrækning af nye medlemmer efterlyses og samtidig undersøges om 1. marts 
er rette tidspunkt for indførelse af indskud. Hvad indeholder pakkerne til nye medlemmer ? 
Frede tager kontakt til Jens Peter. 
 
Mulighed for prøvemedlemsskab undersøges. 
 
Ordens- og Etiketteregler. Jørgen gennemskriver de tidligere regler og sender det til 
bestyrelsen til orientering og evt. korrektion inden vedtagelse med Greve Golf. 
 
Frede foranlediger møde om den overordnede strategi for sponsoraftaler med Frederikke, der 
allerede har talt med Eliteudvalget om en mulig fælles ordning og fordeling. 
 
13. Klubberne i klubben.  



Dameklubben. Stor interesse for oprettelse af ny Dameklub, 6 har tilmeldt sig til ny bestyrelse. 
 
Herreklubben. Også her er der stor interesse for oprettelse af ny Herreklub også til 
bestyrelsen. 
 
D og H klubberne prøver at udforme ens vedtægter. 
 
Seniorklubben kører uændret videre med aktuelt 54 medlemmer. Den gamle Seniorklub i 
Greve Golfklub nedlægges og en ny Seniorklub i Greve ny Golfklub oprettes. 
 
14. Næste møde tirsdag den 16. marts 2010 kl. 17.00 i Klubhuset. 
 
15. Mødets afslutning kl. 21.20. Tak fra Formanden for forholdsvis god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen, formand                                      Jørgen Gotfredsen, referent 


