Greve Golfklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde
Referat nr. 02, møde den 19. februar 2013
Deltagere
Frede Kruse-Christiansen
Claus Lindqvist
Stig Person
Tine Grening
Tino Petersen
Jørgen Gotfredsen
Fraværende
Roland Pedersen, arbejde
Claus Voglhofer, ferie
1 : Mødets åbning kl. 17.00.
Velkommen fra formanden til bestyrelsen.
2. Siden sidst.
Referatet fra møde 1 den 24. januar 2013 godkendt uden bemærkninger.
Nyhedsbrev nr. 2 er på vej.
Næste arbejdsdag for alle medlemmer er fastsat til den 7. april fra kl. 08.00 til
12.00, hvorefter der serveres pølser m. brød samt drikkevarer. Tilmelding på
Golfboks.
Referatet fra orienteringsmødet tirsdag den 5. februar godkendt og lægges
ind på hjemmesiden. Der har været udtalt ønske om, at man ikke valgte
samme ugedag til orienteringsmødet og generalforsamlingen, da nogle af
medlemmerne har en fast ugedag til andre gøremål. Taget til efterretning af
bestyrelsen.
3. Intern drøftelse.
Der har været afholdt møde med dir. Leif Nyholm, hvor bemanding af
Samarbejdsudvalg og Driftsudvalg blev drøftet. Se under pkt. 4.
Der afholdes snarest et personalemøde når de ny ansatte green keepere er
tilbage fra skole.
Tegninger af det nye klubhus er lagt ind på hjemmesiden. Kommentarer hertil
kommer med på næste Nyhedsbrev.

Cafeen skal virke mindst som hidtil, indtil restauranten i det nye klubhus er
klar. Derfor skal der findes en løsning ved f.eks. at bortforpagte cafeen for 1
krone indtil da. Det kan evt. betyde, at der igen behøves frivillige til at betjene
kunderne, dog slet ikke i samme omfang som i 2012. Fast person til evt. at
hjælpe med indkøb af varer er også en mulighed.
I det omfang frivillige knyttes til arbejdet i Cafeen, søges indsatsen
koordineret med deltagelse i en kommende arbejdsgruppe, der skal varetage
Baneservice/kontrol.
Det er et must at der foregår en koordinering mellem ejer og klub om alt, hvad
der foretages i driften af og på banen, vedr. træning o.s.v.
I forbindelse med de nye vilkår for klubbens drift bestemt af SKAT, DIF og
DGU skal der foretages ændringer i klubbens vedtægt. Udkast til dette sendt
til høring hos klubbens jurist og i DGU. Ændringerne udsendes med øvrige
materialer i god tid inden den Ordinære Generalforsamling den 19. marts.
I forbindelse med at klubben i 2011 slettede – ny – i klubnavnet, bliver det
tjekket om det er sket hos alle relevante organisationer .
Alt relevant materiale vedr. vedtægts ændringerne samt regnskab og budget
vil på generalforsamlingen blive vist på skærmen.
Der er nu valgbare kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen, Claus
Voglhofer har ønsker at udtræde af bestyrelsen, i stedet for ham anbefaler
bestyrelsen valg af Inge Larsen. Da Brian Rasmussen p.g.a. arbejde er
udtrådt som suppleant anbefaler bestyrelsen valg til suppleantposten af Frank
Adrian. De øvrige medlemmer af bestyrelsen der er på valg, er alle villige til
genvalg. Da revisoren Poul Erik Rasmussen er medlem af økonomiudvalget
skal der vælges ny revisor. Bestyrelsen ønsker fremover, at der er 2 revisorer.
Vedtages dette anbefaler bestyrelsen valg af Søren Kramer ( tidligere
kasserer i klubben ) og Jesper Gotfredsen ( revisoruddannet ) for en forskudt
2 årig periode.
Der er fra Dameklubben udtalt ønske om, at der ved en af klubbens
turneringer kunne betales et bidrag til Kræftens Bekæmpelse sammen med
turnerings feen. Formanden for Turneringsudvalget Tino Petersen var ikke for
forslaget, da det måtte være op til den enkelte deltager at bestemme, om der
skulle gives bidrag. Bestyrelsen bakkede op om Tino også med henvisning til
den kommende indsats ved Pink Cup.
Formanden nævnte Hjerteforeningen som en eventuel arrangør af en
turnering i lighed med kræftens Pink Cup. Bliver noget sådant en realitet, skal
der også bruges kræfter og resurser hertil.
PR aktiviteter for Golfens Dag den 14. april. Eliten og herreklubben har p.t.
ikke meddelt dato.
Dameklubben har arrangeret sig i Greve Midtby Center lørdag den 13. april
fra klokken 10 – 14. Jørgen G. sørger for div. Materialer (flyers, beachflag,
puttebaner m.m.) til brug i centrene.
Seniorklubben stiller op i Tune Centret.

Tino Petersen har kontakt til Dorthe vedr. klubtrøjer. Rød windbreaker til
udvalgsmedlemmer samt blå klubtrøje til salg i shoppen. Inden endeligt valg
præsenteres trøjemodellerne for bestyrelsen.
Der er kommet materiale fra Danmarks Idræts-Forbund vedr. ”Idræt for alle
børn” - et projekt, der yder støtte til kontingenter, udstyr, transport til børn,
hvis forældre ikke har råd. Klubben formidler materialet til forældrene, der
også kan hente ansøgningsskemaer på www.alleboern.dk , og derefter søge
via klubben, der fremsender til afgørelse i DIF..
Der skal udformes en folder til uddeling når skolebørnene kommer på besøg i
klubben.
4. Faste udvalg.
Samarbejdsudvalget. Skal i h.t. aftale bestå af 5 medlemmer. 2 fra
ejerkredsen, 1 fra personalet samt 2 fra klubben, hvor formanden og
kassereren p.t. er klubbens repræsentanter. Første møde forventes ultimo
marts.
Driftsudvalget. Består ligeledes af 5 medlemmer, p.t. de samme som i
Samarbejdsudvalget, også her forventes første møde ultimo marts.
Turneringsudvalget ( og Baneudvalget ) holder møde umiddelbart efter
Generalforsamlingen.
Turneringsplanen skal snarest lægges ind i Golf Boks med dato og tekst for
vore egne turneringer samt generelle turneringsbetingelser.
Der er nu lagt et link ind på hjemmesiden til DGU’s kursuskalender, til
bestyrelsens, udvalgenes og medlemmernes orientering/brug.
Juniorudvalget. Træning af juniorer aftalt med Peter Thomsen.
Begynderudvalget. Udvalgsmøde aftalt til den 27. februar, hvor der bl.a. skal
planlægges fadderdage og kriterier for at være fadder. For at vær fadder skal
hcp være mellem 20 og 32. Der har været 2 udvalgsmedlemmer på kursus,
refusion fra kommunen er modtaget.
Eliteudvalget.
Herreeliten. Under fravær af Claus Voglhofer var der ingen orientering om
udvalgets arbejde og møder. Bilag fremsendt vedr. Danmarksturneringen.
Dameeliten er også langt fremme med forberedelserne - bilag vedr. aktuelle
og kommende aktiviteter taget til efterretning.
Regionsgolf. Roland tager kontakt til holdkaptajnerne – planlægningen for de
4 hold er i gang.
Træningskoordinatoren Claus Lindquist tager kontakt til trænerne specielt til
vor nye trænerelev Andreas Nyholm Petersen.
Regel – og Handicapudvalget. Ingen kommentarer.
Økonomiudvalget. Arbejder stadig koncentreret med inddrivelse af restancer
så vi nu er nede på blot 18 for i år, men det er stadig 18 for mange !.

5. Sæson – planer og forløb.
Generalforsamlingen er nu teknisk på plads.
Ældre sagen. Frede er nu blevet medlemskoordinator så vi får nødvendig
reklameplads i ”DET SKER”, hvilket har været os nægtet tidligere.
Ældresagen optager medlemmer fra de er fyldt 50 år, så der er mange, der
har mulighed for at begynde på golfspillet via dette tilbud.
6. Ad hoc udvalg.
PR udvalget har holdt møde med DGU den 30. januar. Referat fremsendt.
Der har været kontakt til Karlslunde Idrætsforening om samarbejde med
positivt resultat. Der udsendes pressemeddelelse om samarbejdet.
Der bliver taget kontakt til Tunes forskellige idrætsforeninger, da Tune
Idrætsforening overordnet p.t. ikke var interesseret i samarbejde med Greve
Golfklub. Der er ligeledes taget indledende kontakt til Greve Idrætsforening.
Der vil efter generalforsamlingen blive oprettet div. Backinggrupper .
A: Banepleje ( tidligere baneudvalg der tages ud af Turneringsudvalget ).
B: Cafe og Baneservice.
C: Administration.
7. Økonomi.
Der er udsendt medlemsliste med de forskellige medlemskategorier.
Budget 2013 gennemgået, fremlægges på tavlen på Generalforsamlingen.
Regnskab for 2012 gennemgået og taget til efterretning med underskrifter fra
bestyrelsen. Revisionsrapportens bemærkninger taget til efterretning.
8. Relationer til Greve Kommune.
Stig Person er genvalgt til Idrætsrådet.
Søgt §79 ordningen. Greveordningen er p.t. ikke udbetalt til klubben – 6 til
7000,- kr. forventes..
9. Logo.
Ingen bemærkninger.
10. Hjemmesiden.
Er nu oprettet som fælles hjemmeside for Ny Greve Golf ApS. og Greve
Golfklub.
11. Lokaleforhold.
Tegninger af det nye klubhus lagt ind på hjemmesiden. Møde med
Kommunen den 28. februar vedr. lokalplanen, som p.t. ” spænder ben ” for

byggetilladelsen. Klubben vil meget gerne have kontorfaciliteter – i de gamle
eller nye bygninger, når det nye samlede projekt er på plads.
12. DGU.
Greve Golfklub er tilmeldt fordelskortet, der p.t. kun gælder
fuldtidsmedlemmer.
Frede, Stig og Jørgen G. har hold møde med TRYG assurandør om Greve
Golfklubs forsikringsforhold, der iflg. hans udsagn er på plads. Intern rapport
fra mødet er sendt til TRYG til accept.
13. Klubber i klubben.
Dameklubben har afholdt Generalforsamling i november 2012.
Herreklubben afholder generalforsamling den 25. februar.
Seniorklubben afholder Generalforsamling i april.
14. Næste møde.
Afholdes i forlængelse af Generalforsamling som konstitueringsmøde.
De 5 næste møder er planlagt til:
19. marts, kort orienterings- og konstitueringsmøde efter generalforsamlingen.
18. april
20 juni
uge 34
uge 43
uge 50
15. Mødets afslutning.
Mødet sluttede kl. 20.30 med tak fra formanden for god deltagelse og på
gensyn til Generalforsamlingen.

Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

