Greve Golfklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde
Referat nr. 05, møde den 18. august 2011
Deltagere
Frede Kruse-Christiansen
Roland Pedersen
Claus Lindqvist
Stig Person
Claus Voglhofer
Tine Grening
Jørgen Gotfredsen
Afbud
Søren Kramer

1. Mødets åbning kl. 19.00.
Velkommen fra formanden til de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
2. Siden sidst.
a. Referat nr. 4 godkendt uden bemærkninger.
b. Formanden fremlagde referat fra Samarbejdsmødet den 15. august
2011, hvoraf fremgår at Leif er afgået ved døden, men at det ikke vil få
indflydelse på den daglige drift, som fortsætter i Leif’s ånd. Frede
deltog ved bisættelsen med en krans fra Greve Golfklub. Referatet lagt
ind på hjemmesiden.
c. Der er udsendt Nyhedsbrev til de nu 500 medlemmer af Greve
Golfklub.
d. Green Fee aftaler med andre klubber tages op, da der p.t. kun er nogle
få. Claus V. tager aktion. De indgåede aftaler hænges op på
opslagstavlen i klubhuset. Særtilbuddet på kr. 200,- i Green Fee indtil
kl. 10.00 er en succes.
e. Alle børneattester er godkendt.
3. Internt.
Klubtrøjer. Claus L. havde prøver med i forskellige kvaliteter. Enighed om
valget af kvalitet og farver, der forsynes med logo. Der udpeges en
kontaktperson i hver af klubberne i klubben som varetager bestilling og salg af
trøjerne hos Poul Holm. Prisen er kr. 200,-. Eliten og juniorerne benytter sorte
trøjer når de repræsenterer klubben i matcher.
Udover salg gennem klubben vil det være muligt at købe trøjerne i shoppen,
Frede aftaler med Jens Peter.
Næste års strategi er omtalt i referatet fra Samarbejdsudvalget.
Der er forslag fremme om invitation af lokale kommunalpolitikere til en
omgang golf på Greve Golfbane for at styrke samarbejdet. Forslagsstiller

udfærdiger forslag til invitationen til Frede. (Efterfølgende udsat til næste år
p.g.a. valg til Folketinget)
Der fremkom et langsigtet forslag til etablering af klubhus, hvor den gamle
staldbygning og maskinrummet ligger. Der vil være forskellige muligheder for
finansiering som skal tages i betragtning herunder Lokale - og Anlægsfonden.
Forslagsstiller udfærdiger tekst om projektet til Frede.
4. Faste udvalg.
Samarbejdsudvalg.
a. Referat fra sidste møde er publiceret og sat på hjemmesiden.
Turnerings – og baneudvalget.
a .Pinseturneringen forløb planmæssigt uden problemer.
b. Synoptikcup. Skrider planmæssigt frem og er opdateret. Sidste
omgang af Cuppen spilles i 1. runde af Klubmesterskaberne den 27.
august.
c. Subelite matchen er opgivet i 2011. Der er lidt divergerende meninger
hvornår den kunne være gennemført.
d. Pro-Am turneringen der var planlagt til den 13. august måtte aflyses
p.g.a. manglende tid og fravær af udvalgsmedlemmer.
e. Klubmesterskaberne der er planlagt til den sidste week end i august og
første week end i september er stort set på plads. Der er enighed om
at der skal gøres en ekstra indsats for at få flere damer til at melde sig.
Formanden for udvalget udfærdiger forslag til retningslinier for
kommende turneringer.
f. Klubmatch søndag den 25. september for alle medlemmer i klubben
der har udført et frivilligt arbejde. Diverse formænd orienterer de
medlemmer der har deltaget i det frivillige arbejde. Tilmelding på
hjemmesiden.
g. Udvalget er udvidet med Roland, hvilket er en styrkelse. Velkommen til
Roland.
Juniorudvalg.
a. Juniorcamp afholdes de 20. og 21. august med p.t. tilmelding af 11
juniorer. Der skal grilles, spilles natgolf, trænes samt spilles
generationsmatch
b. Sommerferietilbuddet har været en velbesøgt succes.
c. Peter Pro. besøger diverse skoler, han har aftaler med.
d. 1 voksen + 3 juniorer som spiller gratis iflg. med en betalende voksen
er udmeldt. Klubben har på sidste møde bevilliget betaling for den
voksne. P.t. kun benyttet 1 gang, da kun få har en bil der kan rumme 4
personers udstyr.
e. Bemanding. Udvalget mangler aktive medlemmer, består p.t. faktisk
kun af Claus L. Interesserede til at deltage i arbejdet er meget
velkomne.
Begynderudvalg.
a. Der henvises til Tines mail og Frede’s kommentarer hertil vedr. hvor
mange gange der skal spilles på kort bane og fra rød tee før kortet kan
erhverves.
b. Der vil blive afholdt en seance med Peter Pro og fadderne, så alle
orienterer begynderne ensartet.
c. Netværksklubben slettes, benyttes ikke af spillerne.

d. Der er nu tilmeldt et passende antal faddere.
Eliteudvalget.
a. Sæsonen er slut. 1. holdet blev i 4.division. 2. holdet kan ikke spille
kvalifikation til 4. division p.g.a. 1. holdet.
b. Det kører fint til træningen.
c. Elitematch afholdes den 17. eller 24. september
d. Udvalget er nu besat med 2 x Thomas, Morten og Claus.
e. Regionsturneringen tages op på næste bestyrelsesmøde vedr. bane /
betaling.
f. Vintertræning i Smørum undersøges.
Regel og Handicapudvalget.
a. Scorekort behandles p.t. manuelt.
b. Regel og Etikettereglerne genopfriskes ved div. hyggekurser.
c. Lokalreglerne har fået DGU’s stempel. Er lagt ind på hjemmesiden.
d. Baneservice kører efter planen i week enderne.
5. Sæson – planer og forløb.
a. GolfSuite. Status quo.
b. Samarbejdsmuligheder med andre idrætsforeninger i lokalområdet
undersøges, men anses p.t. ikke for interessant. Vi er med i
Idrætsrådet og – Unionen.
c. Senior + Golf. Det går rigtigt godt, der er 18 tilmeldt som benytter
træner og de faciliteter de må. Der er mulighed for introduktion hver
anden mandag kl. 13.00, hvor Frede og andre tager i mod.
d. Vedr. Greve Kommune’s pjece med Ældre Idræt kommer Greve
Golfklub med.
6. Ad hoc udvalg.
Ingen bemærkninger.
7. Økonomi.
Søren havde fremsendt nøgletallene realiseret pr. 31.07.2011. Tallene
gennemgået uden kommentarer da Søren var fraværende. Stig havde
dissekeret tallene og trukket de tal der direkte vedrører Greve Golfklub ud, så
vi kunne få et bedre overblik over klubbens finansielle situation. Det blev aftalt
at muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe af relevante økonomifolk
undersøges, så de sammen med Peter i Smørum kan forenkle
økonomioversigten.
8. Greve Kommune.
EU’s frivilligheds år. Greve Golfklub deltager ikke i år.
Ansøgningen vedr. diverse udstyr fra Eliten afslået.
9. Logo.
Ingen bemærkninger.
10. Hjemmesiden.
Der er oprettet ny hjemmeside. Ændres løbende når behov eller andet gør det
påkrævet.

Den gamle Greve Golfklub’s domæne benyttes stadig, så det har nok lange
udsigter til, at vi kan overtage det.
11. Lokaleforhold m.m.
a. Der er nu udleveret nøgler til alle relevante.
b. Klubhuset og Cafeen kører tilfredsstillende med hjælp fra de unge
piger.
c. Der har p.t. været afholdt 3 hjertestarter kurser under ledelse af Villy
Olesen. Bliver fulgt op af opsamlingskurser i september og oktober.
d. Bagskab’s huset er nu taget i brug efter stormskaden.
12 DGU.
JG rykker for bestyrelsesansvarsforsikringen. Vi har fået bekræftelse på at
dækningen er på plads, men mangler en police.
Iøvrigt ingen bemærkninger.
13. Klubber i Klubben.
Dame -, Herre – og Seniorklubben kører godt. Netværksklubben nedlagt.
14. Næste møde.
Aftalt til torsdag den 13. oktober kl. 18.00 i klubhuset.
15. Mødets afslutning.
Formanden takkede for et godt og innovativt møde.

Frede Kruse-Christiansen
Formand

Jørgen Gotfredsen
Referent

