
Greve ny Golfklub 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
 

 
Referat nr. 03. Møde den 16.03.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

1: Åbning kl. 17.00:  

Velkommen fra Formanden og ros til bestyrelsen for godt og positivt arbejde så vi 

nu er godt i vej.  

Afbud fra Glenn Telvig. 

 

2: Siden sidst: 

Godkendelse af referat fra sidste møde den 10.02.2010.  

Ingen bemærkninger, referatet godkendt. 

 

Klubben har nu fået CVR-nr. 32716687. 

 

Alle indberetninger til DGU indtil d.d. er på plads. 

 

Der arbejdes intens videre med ideer til etablering af forskellige modeller for 

prøvemedlemsskab. Eksempelvis til golfere på 5 – 8 uger til en pris på kr. 7 – 

800,- som godskrives ved medlems-skab. Prøve med og for nybegyndere samt 

begynderpakken tager begynderudvalget og Robert op med Jens Peter. 

 

Der etableres firmaordninger for ansatte, der har spilkompetence 

(dokumenteres). 

 

Greenvalue (rabatordningssystem). Mest interessant for bane ejere. Jens Peter er 

ikke interesseret i.t.v. 

 

3. Faste udvalg.  

Samarbejdsudvalget. 

Frede forventer møde i perioden 25/03 – 07/04. 

 

Turnerings – og Baneudvalget.  

Der er nu 3 yderligere personer tilknyttet.  

Glenn’s mail gennemgået – herunder forslag til turneringsproportioner med flere 

rækker så så mange af medlemmerne som muligt tilmeldes. Udspil fra 

Seniorklubben til deres proportioner til Klubmesterskaberne fremsendes af 

Seniorklubben. 

Der er fortsat problemer med luftning af løse hunde og deres efterladenskaber 

Især ved bane 6 og 7. Problemet bør løses evt. ved opsætning af hegn og flere 

tydelige skilte. Udvalget tager kontakt til Greve Golfbane. 

 

 



 

Juniorudvalget. 

Der er nu i alt 4 personer tilknyttet.  

Blanketter til udstedelse af Børneattester anskaffes og udfyldes af 

Juniorudvalget’s medlemmer samt af bestyrelsen. Underskrives af formanden 

(Frede) inden fremsendelse til godkendelse. 

Juniorordning aftalt med Greve Golfbane med 1 time søndag. Ønskes udvidet til 2 

timer evt. på andre spilledage. Claus L. tager kontakt til Jens Peter. Der skal 

endvidere udfærdiges et tilmeldingskoncept. 

Med accept fra Jens Peter er vi tilmeldt DGU´s særlige Juniorordning (3 juniorer 

spiller gratis i de deltagende klubber, når de er ledsaget af en greenfee betalende 

voksen). 

 

Begynderudvalget.  

Der er nu i alt 4 personer tilknyttet.  

Der indkaldes til regelaften den 29.marts. Drop Box materialer til undervisning, 

projektor fremskaffes til undervisningsbrug. 

Powerpoint + manual til undervisning findes i klubben. Ny pjece med ny tekst 

udformes. ” Bobler ” til undervisningen købes i shoppen. 

 

Eliteudvalg.  

Der er nu i alt 4 personer tilknyttet.  

Plan for indsamling af bolde, der udmønter sig i boldnøgler på navn til 

elitespillerne, udarbejdes. Tilmeldte spillere til ordningen kan udelukkes fra 

denne, såfremt de ikke opfylder kravet til indsamlingen. Der bliver etableret plan 

til indsamlingen på Drop Box. Elitespillerne indsamler i perioden marts – 

september incl. i week-ender samt evt. efter behov på hverdage. Stan de Vreese 

har tilbudt at indsamle bolde nogle dage om ugen. Juniorerne kan eksempelvis få 

10 spande ved at indsamle bolde der er slået udenfor Driving Range. 

Sponsormøde i Smørum med Frederikke og Christian, 11 elitespillere deltog. 

Sponsorpakker samt ny folder både til faste sponsorer og hjertesponsorer. 

Grænse for klubsponsorater er samlet max. kr. 50.000,- uden moms / året. 

Ydelser til sponsorer tages op med Frederikke. 

Turneringerne i april er OK.  

Der etableres en Inland Links slagspilsturnering for elitespillere med hcp. under 

10 over 7 runder. Tilmelding via golfboks. Invitation plus annoncer til 

målgruppen, præmier i god størrelse samt vandrepokal. Greve Golfbane afholder 

alle udgifter. 

 

Regel – og Handicapudvalget.  

DGU er endnu ikke vendt tilbage med svar om handicapregulering af 

medlemmerne selv. Scorekortene skal under alle omstændigheder afleveres. 

 

4. Ad hoc udvalg: 

Golfens dag.  

DGU sender materiale til klubberne. Dagen afvikles på Greve Golfbane evt. med 

aktiviteter fra kl. 10 – 12. Herefter tid til lidt forplejning og spørgsmål.  

Robert planlægger i samarbejde med Greve Golfbane.  

Annoncering til diverse medier, specielt de lokale. 

 

PR (Public Relations). 

Nyhedsbrev nr. 1 er udsendt med et godt indhold. Fuldt accepteret. 

Nyhedsbrev nr. 2 Hvornår ??? – udvalget melder interval ud som en del af 

mediestrategien. 

Enighed om at den aftalte Pressemeddelelse skal ud nu. 

Sydkysten omtaler golfbaner og golfklubber i deres weekendudgave i uge 12.  



Til næste møde skal der fremlægges en mediestrategi, Robert har førertrøjen, 

Mediekartoteket indlægges i Drop Box. 

 

5: Økonomi: 

Medlemsstatus er p.t. 255. 

 

Hvert medlems kontingent  giver direkte til klubbens økonomi kr. netto  251,- da 

der skal betales kr. 149,-  i kontingent til DGU. 

Det aftales at udvalgene skal komme med input vedr. aktiviteter og udgifter. Der 

er foreløbigt aftalt en rammebevilling for de enkelte udvalg, som de kan arbejde 

indenfor. En ændring (forhøjelse) af rammen kræver godkendelse af bestyrelsen. 

Bonordning udfærdiges med udgiftsbilag med internt kontonummer.  

Priser for indkøb i Cafeen til møder taler Robert med Jens Peter om. 

 

6. Greve Ordningen: 

Der kan ansøges i oktober 2010 gældende for 2011. 

Klubben’s ansøgning om godkendelse af Greve Kommune tager Claus V. og Søren 

hånd om. 

 

7: Arbejdsmødet med Greve Golfbane d. 24. Februar 2010. 

Stor tilfredshed med mødeforløb, arbejdsform og de opnåede aftaler for det 

videre arbejde.  

 

8: Ordens – og etikettereglerne samt Dress Code. 

Godkendt af Greve Golfbane A/S og Greve ny Golfklub. Lagt ind på hjemmesiden 

samt ophængt i klubhuset. 

 

 

9: Logoet med tulipanen er OK. 

Kommunen kunne ikke godkende ”knuden”. 

Klubbens brevpapir til benyttelse for alle fremlagt af Frede.   

Frede fandt at navneteksten m.m. i forbindelse med logoet skal relatere ”rent” til 

selve klubben, derfor:” Greve ny Golfklub” med en tekst i understregningen 

”stiftet 2009”. Efter drøftelse var der tilslutning hertil. 

Flere muligheder om banearkitekt (Hawtree) og banetype (Inland Links) 

drøftedes, men disse begreber kan stå på banens brevpapir. Iøvrigt står der 

Inland Links i logoet. 

Brevpapirets øvrige oplysninger indsættes og Robert gav tilsagn om at 

gennemføre det EDB-tekniske og fremsende til alles brug. 

 

Robert rykke for bagmærker. Bagmærkerne udformes med klistermærker, så de 

kan skiftes hvert år, uden at skifte hele mærket. Begyndere får et f.eks. et grønt 

mærke, der skiftes til brun, når kortet er en realitet. 

 

 

10: Hjemmesiden. 

Det er aftalt at benytte skrifttypen Verdana til alle tekster på hjemmesiden, så 

den fremtræder harmonisk, ensartet og professionel. 

 

Hjemmesiden virker godt og har fået en del besøg. Der etableres et direkte link til 

Golf Boks. 

 

Det blev slået fast, at andre ”former”  f. eks. Face Book ikke må anvendes på 

sådan måde, at det kan forstås som udmeldinger, beslutninger m.v. fra 

bestyrelse, udvalg, ansvarlige medlemmer af disse m.fl. 

 

 



 

11: Klubber i Klubben. 

 

Vedtægt til både Dame - og Herreklubben er på plads, der indkaldes snarest til 

Stiftende Generalforsamlinger. Seniorklubben har Stiftende Generalforsamling 

den 12. april, hvor den gamle Seniorklub i Greve Golfklub samtidig nedlægges. 

 

 

 

 

12: Lokaleforhold m.m. 

 

Nøgler til klubhuset udleveret til alle bestyrelsesmedlemmer, endvidere får de 3 

klubber i klubben hver 1 nøgle. 

Indretningen af klubhuset går planmæssigt, køkken og Cafe forventes færdigt til 

Påske. I receptionen er fremlagt menukort. 

 

13: Dansk Golf Unions Repræsentantskabsmøde. 

Frede deltager den 20. Marts i Korsør. 

 

14: Næste møde. 

Næste møde fastsat til tirsdag den 13. april kl. 17.00. Formentlig sidste gang der 

kan holdes møde i Klubhuset af hensyn til spillerne. 

 

15: Mødets afslutning kl. 21.20. Tak fra Formanden for god ro og orden samt 

engagement. 

 

 

 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen, formand                           Jørgen Gotfredsen, referent 


