
Greve Golfklub 
    Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 03, møde den 13. april 2011 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Glenn Telvig 
Claus Lindqvist 
Søren Kramer 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Roland Pedersen, arbejde 
 
 
 
1 : Mødets åbning kl. 18.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 
 
2. Siden sidst. 

a. Referat fra møde 02 den 15. februar 2011 godkendt uden 
bemærkninger. 

b. Orientering fra formanden. Greenfee billetter kan bruges på banen 
mellem klubmedlemmer.  

c. Hverdagsmedlemmerne i Dame – og Herreklubben kan p.t. deltage i 
månedsafslutningerne uden greenfee.  

d. Det er nødvendigt at alle bestyrelsesmedlemmer tilmelder sig  
nyhedsbrevet ”Klubnyt” fra DGU.    

e. Restriktioner ved manglende kontingentbetaling er et 
bestyrelsesanliggende i h. t. Vedtægten. Bestyrelsen behandler 
sagerne sag for sag. I hastesager behandles sagen af formanden, 
næstformanden og kassereren.  

f. Mail fra Oswald – golfmaterialer – kan muligvis betale sig at købe 
undervisningsmaterialer via ham. Handicap-, Begynder – og 
Juniorudvalgene undersøger dette.  

g. Indgangskoder til GolfSuite er udleveret. 
h. Golfens dag 10. april – der er indrykket følgeannoncer i Sydkysten. 
i. Green Fee aftaler p.t. med Roskilde, Skovbo og Smørum. C.V. 

undersøger andre muligheder. 
 
3. Intern drøftelse. 
Glenn Telvig udtræder af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Tak fra 
formanden for godt arbejde. Som suppleant indtræder Jørgen Gotfredsen i 



bestyrelsen i stedet for Glenn og overtager formandsjobbet i Turnerings – og 
Baneudvalget. 
Beklædning : Stig undersøger mulighederne. 
 
4. Faste udvalg. 

a. Samarbejdsudvalg. Referat fra sidste møde fremsendt. Hjemmesiden 
med henvisninger til sidste nyt. Pink Cup skal markedsføres og der 
skal gøres opmærksom på at herrer også kan deltage. Dameklubben 
arrangerer turneringen søndag den 5. juni. Opslag i klubhuset samt 
mail til alle medlemmer. Der betales kr. 150,- i startgebyr, hvoraf de kr. 
110,- går til Kræftens Bekæmpelse. Samarbejdsaftalen mellem bane 
og klub ændret i h.t. aftale. 

 
b. Turnerings – og Baneudvalget. Evaluering af Åbningsturneringen. 

Der var 71 tilmeldte deltagere, kørte rimeligt godt. Eftertilmeldinger er 
et stort problem for tilrettelæggerne, da det kræver konstante 
ændringer i holdopsætningen for at få hcp summen til at matche 
mellem de enkelte par. Skal helst være så ens som muligt af hensyn til 
flovet på banen. Fremover skal efteranmeldte møde op på 
turneringsdagen og håbe på en ledig plads.                                       
Det er uheldigt med Green Fee gæster på banen under afviklingen af 
turneringer.                                                                                          
Pink Cup se under pkt. 4a.                                                               
Synoptik Cup der spilles over flere interne turneringer á jour føres af 
Claus V.                                                                                         
Subelite matchen er fra banen foreslået til torsdag den 14.07.2011. 
Eliten synes ikke det er en heldig dag, så det kan blive svært at finde 
alternative datoer.                                                                             
Peter Pro. har fremlagt sin arbejdsplan og træningsmuligheder. Opslag 
i klubhuset.                                                                           
Udvalgsbemanding i udvalget : Jørgen G. indtræder som formand, 
Poul Erik Rasmussen og Jesper Carstensen indtræder som 
medlemmer, Frede sørger for det fornødne. Gerda Mortensen ønsker 
p.g.a. svigtende helbred at udtræde af udvalget, Palle Mortensen er 
villig til at hjælpe, når der behov for hjælp. JG indkalder snarest til 
orienteringsmøde i udvalget. 

 
c. Juniorudvalget. Har modtaget kr. 8.400,- fra den gamle Greve 

Golfklub.                                                                                  
Juniorcamp muligvis den 19. juni.                                                           
2 tilmeldinger til JDT touren og p.t. et par stykker til Kredsturneringen. 
HUSK at der skal indhentes Børneattester fra nye medlemmer i 
udvalget. Kan være fatalt hvis dette ikke på plads.                           
Husk endvidere at 3 juniorer kan spille gratis med en betalende voksen 
på fremmed bane. Orienter om ordningen. 

 
d. Begynderudvalget. Liste udarbejdes over nye medlemmer incl. 

juniorer (begyndere) der er klar til Kaninmatcher. Tine får besked fra 
Peter Pro.. Der må spilles 1 til 1 om mandagen fra rød tee. Regel – og 
Etiketteundervisning i Greve – Peter Pro. står for ordningen. 



Netværksklubben – tilmelding senest torsdag til spil mandag mellem 
16.30 og 18.30 hvor banen er lukket. Giver Tine mulighed for at se 
hvor mange der kommer, så holdene kan arrangeres og samtidig kan 
give banen besked om lukning er nødvendig. Det overvejes om der 
skal indføres nogle små præmier. De af medlemmerne der har lyst og 
kan afse tid som faddere om mandagen kan sende en mail til Tine. 

 
e. Eliteudvalget. Eliten var på træningslejr i week-enden med godt 

udbytte. Hyggespil med Skovlunde – Herlev fredag den 15. april. 1. og 
2. holdet hos herrerne samt dameholdet skal spille turneringsmatch 30. 
april/1. maj. Alle deltagerne på div. hold er fuldgyldige medlemmer. Der 
vil blive indlagt nyhedsmail og evt. plakater vedr. turneringskampene, 
så interesserede tilskuere kan komme og heppe på holdene. 

 
f. Regel – og Handicapudvalget. Ny rating på hullerne. Indskrivning af 

scorekort med markør bliver i Greve.                                           
Udvalget vil arrangere opfølgning af regler og etiketter evt. med 
banevandring.                                                                        
Undersøger om der er aktuelle materialer fra Oswald, der kan benyttes 
på indendørs dage. 

 
5. Sæson – planer og forløb. Arrangementet på Golfens dag søndag den 
10. april var meget vellykket med ca. 120 besøgende og en halv snes 
indmeldelser. Flere gav udtryk for stor interesse og senere indmeldelse. 
Eliten’s optræden i Waves var en succes med god interesse. Flere af disse 
happenings i centrene overvejes. Modellen fra i år følges i 2012 med få 
ændringer med f.eks. postkort med relevante oplysninger om bane og klub (i 
stedet for A4 størrelse). Eftermiddagsprogrammet i forlængelse af 
Åbningsturneringen er en god idé til gentagelse, da det gav mange hjælpende 
hænder fra medlemmerne. Banen deltog aktivt og meget positivt. 
Informationsmødet i februar placeres om muligt udenfor skoleferien i Greve 
Kommune. 
Generalforsamlingen blev godt og tilfredsstillende afviklet. Referat på 
hjemmesiden. 
Senior + Golf (et landsdækkende samarbejde med Ældresagen). Åbent hus i 
klubhuset onsdag de 4. maj 2011 kl. 13.30. 
 
6. Ad hoc udvalg. 
    a. Sponsorudvalget.   
    Nedlægges indtil videre – ny løsning må findes. 
 
    b. Baneservice. Stig’s oplæg kasseret af Rosita på møde med Stig, Lars     
    og Villy.  
    Frede tager kontakt til Jens Peter. Bliver der oprettet en Baneservice hører    
    den under Regeludvalget. 
 
7. Økonomi. Regnskab for 1. kvartal udleveret af Søren til gennemgang. Der 
var forslag til et par mindre faktuelle rettelser. Ser fornuftigt ud. 
 



8. Relationer til Greve Kommune og div. organisationer. Ordningen med 
”Partnerskab” med Kommunen p.t. ingen interesse.  
Andel til juniorerne på kr. 8.400,- fra den gamle Greve Golfklub.  
Ansøgning til Kommunen vedr. ungdomstilskud inden den 21.03.2011, venter 
på svar, der er søgt for 41 medlemmer á kr. 150,-. 
Eliten har indsendt ansøgning, forventer svar i maj. 5.  
Der er søgt om tilskud til sommeraktiviteter på kr. 10.000,- 
Afslag på ansøgning til DIF’s boldpulje. 
 
9. Logo. Logoet ændres til klubben’s ændrede navn til Greve Golfklub. 
 
10. Hjemmesiden. Ændres med nyt Logo. 
 
11. Lokaleforhold.  
Nøgler fra afgående bestyrelses – og udvalgsmedlemmer afleveres og der 
udleveres til evt. nye. 
Der er bevilliget en Hjertestarter af Greve Golfbane. Villy planlægger snarest 
kurser i benyttelsen af denne, samt førstehjælp. 
Der er udarbejdet nyt Menukort i Cafeen. 
 
12. DGU. Frede deltog i Tema mødet og han og Stig deltog i 
Repræsentantskabsmødet. Referat fremsendes og kan ses på DGU’s 
hjemmeside . 
Bestyrelsesansvarsforsikringen er begæret og accepteret. Police og 
opkrævning sendes til Formanden. 
Vedr. Generalforsamlingens ændring af klubben’s navn til Greve Golfklub, er 
der problemer med den gamle klub, idet ændringen hos DGU skal være 
skriftligt accepteret af bestyrelsen i den gamle klub indtil endelig afvikling er 
sket, hvilket de ikke vil. DGU har dog accepteret navneskiftet - uden accept 
fra den gamle klub – hvis det skrives som :  
”Greve Golfklub (GGK)” hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med 
vedtagelsen af de nye vedtægter på Generalforsamlingen. 
 
13. Klubber i klubben. Alle 3 klubber trives i bedste stil med god 
medlemstilgang og aktiviteter. 
 
14. Næste møde tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19.00 i klubhuset. 
 
15. Afslutning senest kl. 22.00 p.g.a. tyverialarmen. 
 
Tak fra formanden for fremmøde, god ro og orden og konstruktiv debat. 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                               Jørgen Gotfredsen 
            Formand                                                      Referent 
 


