
Greve ny Golfklub  

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde   

 

 
 

Referat nr. 04 møde den 13. april 2010 

 
 

Deltagere: 

Frede Kruse-Christiansen 

Claus Voglhofer 

Søren Kramer 

Glenn Telvig 

Claus Lindqvist 

Robert Enroth 

Roland Pedersen 

 

Fraværende: 

Tine Grening 

Jørgen Gotfredsen 

 

1: Mødets åbning kl. 17.00: 

Formanden bød velkommen og beklagede afbud fra Tine Grening og Jørgen Gotfredsen. 

 

Som gæst ved mødets start deltog Chefpro Anne-Marie Galtt for præsentation og særlig drøftelse af 

Begynderdagenes indhold og program.  

Efter en længere drøftelse besluttedes, at Begynderudvalget - suppleret af Søren Kramer og Roland 

Petersen - tildeles kompetence til snarest sammen med Anne-Marie at gennemarbejde og præsentere 

et fremtidigt program for begyndere. Programmet forventes på plads inden Golfens Dag den 25. 

april 2010. 

 

2: Siden sidst: 
Godkendelse af referat fra møde nr. 3 den 16. marts 2010. 

Efter enkelte bemærkninger til forståelse og påmindelse om enkelte ”hængepartier” vedr. skiltning 

og markering af den offentlige sti på banen godkendtes referatet. 

 

Widex Seniortour – en turnering arrangeret af Teetime - har klubben takket nej til at deltage i. 

 

Claus Voglhofer er i gang med at indgå nye Greenfee aftaler for 2010. Ud over Smørum, 

Passebækgård og Elisefarm (Svereige) arbejdes der på aftaler med 8 – 10 andre klubber på 

Sjælland. 

Indgåede aftaler lægges på Hjemmesiden i takt med deres indgåelse.  



 

Seniorklubben har foræret Cafeen et antal flagstænger med Greve ny Golfklubs logo til bar, borde 

og vindueskarme. 

 

 

3: Faste udvalg. 

Samarbejdsudvalget. 

Referat fra møde den 30. marts 2010 taget til efterretning. 

Frede Kruse-Christiansen gav udtryk for, at det havde været en meget positiv oplevelse at møde 

baneejerne, ligesom selve mødet var gennemført i en positiv, konstruktiv og golffremmende 

atmosfære. 

 

 

Turnerings- og Baneudvalget: 

Åbningsturneringen den 18. april har 51 deltagere 

 

Juniorudvalget: 

Claus Lindqvist færdiggør børneattester for alle i udvalget og bestyrelsen. 

Vi har p.t. ca. 20 juniorspillere, men mangler udstyr. Claus L. taler med Jens P. om problemet. 

Udvalgets aktuelle lokaleproblemer søger Claus L. løst jfr. bestyrelsens drøftelser. 

 

Begynderudvalget: 
Udvalgets første regelaften afvikledes den 29. marts med 10 deltagere. 

(Se i øvrigt ovenfor under Siden Sidst vedr. aktuel arbejdsindsats) 

 

Eliteudvalget: 

Gennemført ”træningslejr” i weekenden – gået godt. Arbejdet med indsamling af bolde m.m. går 

planmæssigt og problemfrit. 

             

Regel- og Handicapudvalget:  
Udvalget er i fuld gang med at indberette hcp. Vi går stadig efter 100 pct elektronisk indberetning 

fra pc i klubhuset eller egen pc –Robert Enroth udfærdiger vejledning til alle medlemmer og  opslag 

på opslagstavlen i klubhuset. 

Regler og skema for EDS udsendes og opsættes ligeledes på opslagstavlen. 

 

4: Ad hoc udvalg: 

Golfens dag d. 25. april: 

Udvalget arbejder med program og annoncering for et arrangement kl. 10.00 – 12.00. Greve 

Golfbanes personale deltager, direktør og klubformand er tilstede, elitespillerne også med efter 

træningsrunden. Flere bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er klar til at tage fat – Robert sikrer at vi 

er mange nok – evt. ved kontakt. 

 

PR (Public Relations): 

Nyhedsbrev fra Greve Golfbane på vej ud. 

Udvalget har ingen aktuel pressemeddelelse på vej. 

Mediekartotek tilrådighed via Dropboks. 

Udvalget arbejder stadig på at fremlægge en mediestrategi for bestyrelsen – jfr. tidligere beslutning. 

 



 

5: Økonomi: 

Medlemsstatus – 277. 

Økonomisk status - budgetlægning for 2010 er udmeldt til alle ansvarshavende.  

Bon ordning – jfr. aftale sættet er på plads. 

Søren Kramer orienterede bestyrelsen om gældende sponsorregler. Procedure, metode m.v. drøftes 

på næste møde – mere konkret oplæg fra Søren eller andre best.medlemmer.  

 

6: Relationer til Greve Kommune: 

Ansøgning om klubgodkendelse afsendt. 

Bestyrelsen besluttede at Søren Kramer ansøger om støtte fra idrætspuljen til 3 forskellige projekter. 

Claus Lindqvist ansøger sommerferiepuljen – afklarer indhold med Chefpro Anne-Marie/Jens P. 

 

 

 

7: Arbejdsmødet med Greve Golfbane den 24. februar 2010.  

Opsamling på aftaler og opgaver – alt synes at være afsluttet eller i gang. 

 

8: Nye medlemmer. 

Greve Golfbanes udmeldinger om diverse tilbud/prøvemedlemsskaber taget til efterretning. 

Bestyrelsen drøftede diverse ideer til bl.a. prøvemedlemskaber, og tilbud til nye medlemmer. 

Formanden har leveret en lang ide liste til Greve Golfbane – bestyrelsens udgangspunkt er: ”vi er i 

klubben parat til at kaste os ud i at servicere/modtage/hjælpe alle, der ønsker at spille golf hos os, 

men selve den overordnede markedsføring har vi hverken kræfter eller økonomi til at gennemføre”. 

Konkret arbejder Juniorudvalget på at komme ind med diverse tilbud i de skoleklasser, hvor vore 

nuværende juniorer går for ad den vej at skabe interesse. 

Formanden tager sig af enkelte konkrete muligheder for efterfølgende - i givet fald - at servere 

mulighederne for Greve Golfbane. 

 

9: Logo.  

Badges – konkrete tilbud og muligheder undersøges/overvejes. Mulighed for at sælge logo til 

påsyning overvejes (Robert, Claus V. og Frede). 

Bagmærketilbuddet er prismæssigt ok, men kvaliteten afprøves inden bestilling (Robert). 

Pris for brodering direkte på polo m.v. undersøges (Frede). 

 

10: Hjemmesiden: 

Siden er ved at finde sin endelige form i forhold til de muligheder som ”platformen” giver os – 

forslag/ideer til forbedring modtages gerne (sendes til Claus V.). 

 

11: Lokaleforhold m. m.: 

Nøgler (udleveres til dem der mangler) 

Tavler – de foreliggende forslag færdiggøres (Frede) 

Bestyrelsen glædede sig over klubhus og Cafe – alle skal nu finde en praksis på forskellige 

områder. 

 

 

 

 



 

12: DGU’s Repræsentantskabsmødet den 20. marts: 

Frede Kruse-Christiansen orienterede om beslutninger fra mødet hvorfra der netop er kommet 

beslutningsreferat. Den største forandring er spørgsmålet om ”Fleksible medlemskaber” – et 

spørgsmål bestyrelsen senere skal drøfte.  

DGU har indbudt til Regionalmøde den 26. maj i Idrættens Hus – Frede deltager. 

 

13: Klubber i klubben: 

Stiftelse af dame- og herre klub kommer i nær fremtid. 

De to klubber må meget gerne selv se på mulighederne for at afvikle åbne dame/herredage. 

 

Den nye Seniorklub er netop formelt stiftet den 12. april. Der ligger en fuldstændig aktivitetsplan 

for hele 2010. Se evt. Seniorernes hjemmeside: ”seniorerne.dk” 

Også seniorerne kan overveje at indbyde til åbne seniordage  

 

 

 

14: Næste møde: 

Afholdes den 20. maj 2010 kl. 19.00 – mødested fastlægges senere. 

 

 

15: Mødets afslutning: 

Formanden takkede kl. 21.15 for et godt og konstruktivt bestyrelsesmøde 

 

For referatet 

Frede Kruse-Christiansen 

 

 

 

 

 

 


