Greve ny Golfklub

Referat fra bestyrelsesmøde
Referat nr. 05, møde den 20. maj 2010
Deltagere
Frede Kruse-Kristiansen
Claus Voglhofer
Søren Kramer
Glenn Telvig
Claus Lindquist
Robert Enroth
Tine Grening
Roland Pedersen
Jørgen Gotfredsen
1 : Mødets åbning kl. 19.00.
Velkommen til alle fra formanden.
2 : Siden sidst.
a : Referatet fra møde nr 4 den 13. april godkendt uden
bemærkninger.
b : Green Fee aftaler. Der er p.t. aftaler med Smørum,
Passebækgård, Skovbo og Roskilde. Frede undersøger aftale med
Elisefarm i Sverige. Betingelser for Green Fee kan læses på
hjemmesiden.
3 : Intern drøftelse.
4 : Faste udvalg.
a : Samarbejdsudvalg.
P.t. ingen bemærkninger fra udvalget.
b : Turnerings – og baneudvalget.
P.t. 39 tilmeldte til Pinseturneringen den 24. maj. Tilmelding via
Golfbox eller e.mail. Glenn finder ud af at åbne tilmelding i Golfbox.
Den offentlige sti, der går på tværs af banerne, er markeret med
brune pæle, disse er nu kontrolleret og sat på plads. Da der er langt
mellem pælene var det ønskeligt at få dem suppleret, så stien

fremstod tydeligere, så personer, der ingen forbindelse har med
golfbanen, ikke kommer på afveje, da dette kan være forbundet
med stor risiko. Baneudvalget tager en snak med Greenkeeperen.
Fremskudte Tee ( tidligere benævnt som Grøn Tee ) steder der
benyttes af begyndere, bliver nu fremover markeret fra de gule og
røde afstandsmærker. Nyt Scorekort med denne markering er
fremstillet.
Via sponsor ( Filaoffset ) er der nu udformet scorekort på Par 3
banen.
Ny Green markering med felter 1 – 3 er udfærdiget. Ved hul 1 vil
altid være oplyst i hvilket felt flaget står på Green.
Arrangement for klubbens frivillige med et 9 eller 18 hullers spil
vedtaget.
Åbne turneringer ( Greve ugen ). Der er p.t. ikke kapacitet / tid til
at få oprettet sponsorater. Tidligst efter sommerferien evt. først i
2011. Uanset planlægges 2011 nu.
Klubber i klubben kan efter aftale med Jens Peter aftale en
turneringsdag.
Hverdagsmedlemmer, der er medlem af Dame – eller Herreklubben,
kan spille uden Green Fee ved disse klubber’s måneds afslutninger.
Der vil fremover blive mulighed for gratis træning for medlemmer
excl. juniorer og eliten om fredagen. Se nærmere på hjemmesiden.
c : Juniorudvalget.
Juniorerne er meget glade for træningen, p.t. er der tilmeldt 20
juniorer. Juniorer med hcp. 12 kan deltage i elitetræningen med en
mentor. Sommeraktivitet for børn og unge i skoleferien på flg. dage
18., 20. og 30. juli samt 3. august fra kl. 10 – 13 med hygge og lidt
spiseligt. 10 børn pr. lektion, tilmelding til Lone. Tilskud fra
Kommunen. udmeldes i Kommunen’s udsendte
sommeraktivitetsplan.
Hjælpere fra Klubben søges.
d : Begynderudvalget.
Den 18. maj deltog 7 begyndere i ” kaninmatch ” kl. 19.00 i
forbindelse med Regelaften. Næste gang er 31. maj 16.10 – 16. 30.
Faddere søges.
Robert underviser, Boblebogen bør afleveres til kursisterne inden
regelaftenen.
e : Eliteudvalg.
1. match vundet, går godt med afvikling af turneringer,
fredagsmatcher og indsamling af bolde.
f : Regel – og handicapudvalget.
Roland modtager scorekort i Greve, sendes ikke til Smørum.

5 : Ad hoc udvalg.
a : Golfens dag, evaluering i 2011. Udvalget nedlægges og
genopstår i 2011.
b : PR udvalget nedlægges. Manglende strategi skal på plads.
Godt med tiltag til nye medlemmer i virksomheder, bedre
orientering i lokalområdet.
6 : Økonomi.
P.t. 288 medlemmer.
Økonomien er p.t. fornuftig, budgetterne overholdes. Anne-Grethe
og Søren udformer budgetter, status udsendes snarest.
Sponsorindtægter kommer.
7 : Relationer til Greve Kommune.
Afventer godkendelse fra Kommunen.
Kr. 7500,- modtaget til Sommerferieaktiviteter.
Ansøgningen til Idrætspuljen endnu ikke færdigbehandlet.
8 : Nye medlemmer.
Tilbud for resten af 2010, nyt Begynderprogram og
prøvemedlemskaber i orden. Er rundsendt og sættes på
hjemmesiden samt optrykkes til udlevering i Sekretariatet.
9 : Logo.
Bagmærker er på vej. Inden aflevering af endelig ordre skal
prøverne godkendes. (Udleveres fra den 4. juni 2010).
Robert undersøger muligheden for fremskaffelse af klubmærker til
at sætte på tøj.
10 : Hjemmesiden.
Kører.
11. Lokaleforhold.
Nøgler er udleveret til bestyrelsen mangler kun nøgler til Dame – og
Herreklubben.
Tavler til mesterskaber m.v. er på vej. Hole-in-one tavlen sponseres
af Jan Hemmingsen, Hedeboskilte.
Cafe og menukort er nu på plads til glæde for alle.
Der skal snarest anskaffes flag til de 3 stænger ved indkørslen,
samt en vimpel / flag til stangen ved klubhuset.
12 : DGU
DGU’s regler vedr. doping nærlæses og fortolkes i regeludvalget og
lægges derefter på hjemmesiden.

Da både formand og næstformand er forhindret møder Glenn til
regionalmødet den 26. maj i Idrættens Hus.
13 : Klubber i klubben.
Dameklubben er godt i gang med 14 medlemmer til spisning sidste
onsdag.
Herreklubben har p.t. 20 medlemmer.
Seniorklubben har nu 59 medlemmer.
14 : Næste møde torsdag den 26. august 2010 kl. 15.00
15 : Mødes afslutning.
P.g.a. en ulykkelig hændelse, der dog endte godt, SKAL der
anskaffes en hjertestarter. Der kan søges i TRYG Fonden.
En af seniorerne, der er etableret kursusleder i 1. hjælp og
hjertestarter, har givet tilsagn om gratis undervisning.
Mødet sluttede kl. 22.20.
Tak fra formanden med ønsket om en god sommer til alle..

F. Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

