Greve Golfklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat nr. 10, møde den 11. december 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. 17.00.
Velkommen fra formanden til bestyrelsen.
2. Siden sidst.
Referat nr. 09 godkendt uden bemærkninger.
Nyhedsbrev udsendes 14. eller 15. december 2012.
Vi har sammen med Greve Golf fravalgt Golfhæftet og benytter nu kun
Teetime.
Samarbejdet med golfklubberne i Køge, Vallø og Skovbo er ikke længere
aktuelt, da Skovbo har trukket sig.
Green Fee aftaler er uændret. Spanien ophører med udgangen af 2012.
3. Intern drøftelse.
Mødet om samarbejde og byggeplaner med Greve Kommune d.d. gik rigtigt
godt med en meget positiv dialog. Især var kultur- og fritidsudvalget meget
interesseret i mulighederne for at promovere Greve.
Sagen behandles i udvalgene henholdsvis den 13. og 22. februar og sendes
herefter til behandling på Byrådsmødet den 26. februar.
Forpagtningsaftalen mellem Greve Golf ApS. og Greve Golfklub er nu på
plads med accept fra DIF og DGU.
Fremlagte manual for behandling af restanter godkendt af bestyrelsen og
taget i brug.

3 medlemmer som ønskede udmeldelse men fremsendt udmeldelsen efter
30. november, blev bedt om en plausibel grund til at medlemskabet skulle
slettes. Fremsendte forklaringer forelagt bestyrelsen, som accepterede
udmeldelserne på grundlag af de oplyste situationer.
Dropboks hvor div. mapper kan opbevares kører nu.
Et system med div. arbejdsgrupper etableres som backing groups for arbejde
og peronale på flere områder. CV samler en gruppe omkring banen m.v. og
Frede en gruppe omkring Cafeen og en omkring administrationen.
4. Faste udvalg.
Samarbejdsudvalget etableres i januar med 2 fra Greve Golf ApS. og 2 fra
Greve Golfklub.
Turnerings – og Baneudvalget.
Tino har bestået Turneringslederkursus 1.
Nyt regelsæt udarbejdet af Turneringsudvalget tages i brug for 2013. De nye
regler lægges ind på hjemmesiden samt i Golfboks.
Der skal aftales træning til de 3 grupperinger : junior, eliten (damer og herrer)
samt til nybegyndere.
Juniorerne kan have forældre med ved træningerne, nybegynderne får egen
træner. Budgetterne er på plads.
Greve Golfklub har 4 hold med i Danmarksturneringen i 2013. Alle 4 hold har
hjemmekampe samme dag 27/04 – 25/05 og 04/08, hvilket gerne skulle
trække medlemmer som tilskuere og heppekor til kampene.
For at trække medlemmer til overvejes det at etablere events på
turneringsdagene. CV kommer med oplæg.
Roland står for Regionsgolf som koordinator. Der vil i år blive tilmeldt 4 hold :
B, C, D og senior B. Ingen i veteranrækken. Roland sørger for tilmeldingen.
Tilmeldte skal have EGA hcp., F medlemmer kan ikke deltage.
Juniorudvalget.
Glimrende inspirationsmøde i DGU.
Træningsplan er etableret med Peter Thomsen.
Juniorcampen gentages.
Begynderudvalget.
Der afholdes møde i udvalget i januar vedr. bl.a. faddere og en gennemgang
af ”modellen” for arbejdet i 2013.
Eliteudvalget.
Der afholdes kvalifikations match for spillere med hcp under 12,4.
Der nedsættes et samordningsudvalg mellem elite D og H samt juniorerne.
Regel – og handicapudvalget.
Det er p.t. ikke løst vedr. hcp. notering ved flytning af klub. Vi afventer
tilbagemeldinger fra såvel DGU som Golfbox.

Økonomiudvalget.
Torben Lindholm har sagt ja til et frivilligt job for klubben som juridisk
konsulent for bestyrelsen og placeres organisatorisk i Økonomiudvalget.
Der er ca. 600 medlemmer i Greve Golfklub pr. 01.01.2013.
Efter eksklusionen af ca. 25 restanter fra Smørum tiden er det aktuelle
restancebeløb nu nede på kr. 8.000,-.
Da klubben bliver arbejdsgiver pr. 01.01.2013 har vi fået nyt CVR nummer.
Dorthe B. står for administrationen af de fremtidige lønregnskaber i klubben.
Stig foretog en gennemgang af diverse konti og budget i. h. t. fremsendte
oversigt.
Der skal i forbindelse med overgangen til arbejdsgiver tegnes en Lovpligtig
Arbejdsskadeforsikring samt en Erhvervsansvarsforsikring. JG tager sig af
dette. Efter samtale med TRYG skal Bestyrelsesansvarsforsikringen ikke
ændres.
5. Sæson – planer og forløb.
Senior + Golf tages op til evaluering af processen, men fortsætter.
Arbejdsdagen den 17. november afviklet fint og i god stemning. Stor ros til
Kasper for fordeling af de ca. 40 fremmødte. Håber på flere deltagere til
næste samling. Dato ikke fastsat.
Der er reserveret plads i Tune menighedscenter til afholdelse af
Orienteringsmøde den 5. februar og Generalforsamling den 19. marts.
Golfens dag markeres den 14. april 2013.
Frede indkalder bestyrelsen til opgave og arbejdsfordelingsmøde.

6. Ad hoc udvalg.
P.t. ingen bemærkninger.
7. Økonomi.
Økonomi gennemgået under Økonomiudvalget.
8. Greve Kommune.
Se under Intern drøftelse.
Stig sender ansøgning om tilskud til medlemmer under 25.
9. Logo.
P.t. ingen bemærkninger.
10. Hjemmesiden.
Domænenavnet Greve Golfklub forventes løst pr. 01.01.2013.
Problemet med medlems log in skal løses.
11. Lokaleforhold.
Der ventes i spænding på Greve Kommunes afgørelse på byrådsmødet den
26. februar.

12. DGU.
DGU har fået ny sponsor : GE money Bank.
Vedr. dommerkurset tager Roland det op på ny eller evt.
turneringslederkursus.
Stig tager sig af indmeldelse i Oswalds Academi.
13. Klubber i klubben.
Ingen bemærkninger.
14. Næste møde.
Fordelingsmøde torsdag den 17.01.2013 kl. 17.00.
Bestyrelsesmøde torsdag den 24.01.2013 kl. 17.00
15. Mødets afslutning.
Tak til de fremmødte med tak for godt samarbejde i år.

Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

