
Greve Golfklub 
Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 06, møde den 13. oktober 2011 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Roland Pedersen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Søren Kramer har ønsket at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning. 
 
 
1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen, hvor Roland Pedersen nu er 
indtrådt i stedet for Søren Kramer.. 
 
2. Siden sidst. 

a. Godkendelse af referat fra møde 5. Ingen bemærkninger. 
b. Udmeldelsesvarslet til klubben er uændret til udgangen af november. 

Statistikker til DGU samt til DIF ( ved årsskiftet ) er under udarbejdelse. 
Der er doneret en ny kølle til Seniorklubben til brug ved 
Seniorklubben’s interne mesterskab.  

     Greve Golfbane ønsker ikke at være medlem af Golfhæftet.            
     Totaloversigt over medlemskaber, priser og rabatter – herunder de     
     mange Greenfeestilbud sættes op på opslagstavlen i klubhuset.  
     Forslaget om besøg af Byrådet accepteret af banen - arrangeres til   
     foråret 2012. 
c. Nyhedsbreve sendes ikke blot til alle medlemmer, men også til alle 

som Greve Golfbane har mailadresser på. 
d. Uændret Green fee til kr. 200,- med start inden kl. 10.00. 
e. Greve Golfklub har modtaget invitation til orientering og prøvespil af 

Simulatorgolf fra Grøndalscenteret. 32 medlemmer havde taget mod 
invitationen til den 12.10. 

f. Søren Kramer har ønsket at træde ud af bestyrelsen af tidsnød og 
private årsager med omgående virkning. Roland Pedersen indtræder i 
stedet. Stig Person overtager kasserer jobbet og vil snarest kontakte 
administrationen i Smørum. Stor tak til Søren Kramer fra bestyrelsen 
for godt arbejde. Jørgen Gotfredsen har udtalt ønske om at udtræde af 
bestyrelsen til Generalforsamlingen, men tager gerne et år mere som 
suppleant. Der skal så findes emner til nyt medlem til bestyrelsen samt 
1 ny suppleant. 



 
 
3. Intern drøftelse. 
Beklædning – status. Damerne er ikke tilfredse med de af bestyrelsen valgte 
trøjer. Der er derfor indhentet tilbud på en anden kvalitet til damerne. Herrerne 
benytter den af bestyrelsen valgte. 
Dameklubben bruger røde trøjer i den ønskede kvalitet, Herreklubben ønsker 
ikke den grønne, men i stedet en mørkeblå, Seniorklubben bruger den 
lyseblå, men nu med den anden kvalitet til damerne, elitespillerne samt alle 
holdspillerne får sorte trøjer, damerne i den ønskede kvalitet. 
Kurser. Roland Pedersen deltager i DGU’s dommerkursus i 2012. Claus 
Lindqvist og Peter pro. deltager i Juniorleder kursus den 19/11 2011. 
Stig person opretter kursusbudget. 
Medlemsstrategier og priser for 2012. Strategien er uændret og vil 
fortsætte aktivt. Medlemskategorier som i 2011. Priserne for de enkelte 
medlemskaber rundes op til nærmeste hele hundrede. Iøvrigt er det meget 
vigtigt at alle priser, rabatter og andre aftaler vedr. betaling kan ses på 
opslagstavlen samt på hjemmesiden.  
Vort forslag om at tilbyde en årspris for helt frie træningsbolde nød ikke 
fremme, priser formentlig som i 2011. 
Samarbejdende økonomimodel for i større grad at opnå fælles mål for klub 
og bane er under implementering. Modellen indebærer, at klubben får 
indtægter fra kontingenter, men fremover også fra træningsbolde og green 
fee.  Det indebærer at budgetlægningen for klubben er yderst vigtig. De 
enkelte udvalg skal derfor snarest sende deres forventede budgettal for 2012 
til kassereren. 
Byrådet inviteres til en omgang golf m.m. på Greve Golfbane i maj 2012. 
Udvalg nedsættes på næste møde i november. Vi skal være hurtigt ude, da 
politikerne har stramme kalendere. 
 
4. Faste udvalg. 
Samarbejdsudvalget. 
Referat fra sidst afholdte møde foreligger. 
 
Turnerings – og Baneudvalget. 
Klubmesterskaberne 2011. Planlægningen af mesterskaberne gav 
anledning til interne drøftelser i udvalget om afviklingen. Det har derfor 
medført, at der nu er en klar beskrivelse af planlægning og afvikling af Greve 
Golfklub’s mesterskaber. Mesterskaberne i år var desværre forstyrret af 
ualmindeligt dårligt vejr, hvilket betød indskrænkning af de planlagte runder. 
Lørdag teede juniorer, herrer / damer samt midtage herrer / damer ud. Da 
sidste hold var sendt af sted måtte turneringen afbrydes p.g.a. kraftig regn 
med lyn. Ikke mere golf denne dag. 
Søndag blev de spillere, der var startet om lørdagen, sendt ud til det sted på 
banen de sluttede lørdag. Seniorerne blev herefter sendt af sted. 2. runde for 
juniorerne samt herrer og midtage herrer blev herefter afviklet over middag. 
De 8 bedste herrer / damer i slagspillet afviklede i den efterfølgende week end 
klubmesterskabet i hulspil. Så uanset det dårlige vejr blev mesterskaberne 
afviklet, og mestrene fundet.  



Ledermatch blev afholdt den 25. september for alle de medlemmer, der i 
årets løb har ydet en frivillig indsats i klubben. God tilslutning til en fornøjelig 
dag. 
DM i Senior Plus golf med kvalifikation den 19/09 og finale i Hillerød den 
26/09 aflyst p.g.a. af sygdom. 
Afslutningsturneringen på Greve Golfbane den 16.10. for medlemmerne er 
på plads med p.t. 42 tilmeldte. 
Der er udsendt indbydelse til venskabsmatch med Smørum til afholdelse den 
19.11. Begrænset til max. 36 medlemmer fra hver klub. 
Synoptik Cup må internt betegnes som en succes. Spillerne der herefter 
deltog i den afsluttende runde havde desværre ikke det fornødne held. 
Turneringen vil i 2012 have 4 runder som angives i Aktivitetsplanen for 2012, 
der p.t. er under udarbejdelse til godkendelse. Vil efter endelig godkendelse 
blive lagt ind på hjemmesiden. 
DGU turnering afholdes for drenge på Greve Golfbane i weekenden den 9. – 
10. juni 2012. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at følge op på denne 
turnering bl.a. med overnatnings muligheder. 
Udvalget har p.t. 6 medlemmer : Claus V., Poul Erik, Tino, Roland, Jesper C. 
og Jørgen G. formand. 
 
Juniorudvalget. 
Junior Camp der blev afholdt med deltagelse af 12 juniorer og familier blev 
en fantastisk succes. Råber på gentagelse. 
Træning begrænses nu til søndag. 
I uge 42 ( efterårsferien ) er der åben juniortræning fra 12 – 16. 
Tilbuddet om 1 voksen med 3 juniorer på fremmed bane er endnu ikke blevet 
brugt. 
Peter pro. har været meget aktiv på kommunens skoler, så der forventes 
besøg af mellem 400 og 500 elever fra skolerne. Der har været besøg fra 
enkelte skoler med blandet held, da enkelte elever åbenbart har svært ved at 
styre sig. 
Bend Nolsøe og Erik Agertoft er nye medlemmer i udvalget. Der kunne godt 
bruges et par stykker mere. 
 
Begynderudvalget. 
Sidste kaninmatch i morgen. Der har været 20 gennem matcherne  med gode 
tilbagemeldinger, takket være gode faddere som har deltaget flittigt. 
Medlemslister for div. nye medlemmer skal udarbejdes, så de kan få besked, 
hvordan de skal forholde sig efter udløb af perioderne. 
Alder på nye børnemedlemmer drøftes med Peter pro. til 6 – 10 år. 
Udvalget består af 4 medlemmer – plads til flere. 
 
Eliteudvalget. 
Træning hver søndag hele vinteren. 
Elitespillerne vil inden planlægningen af 2012 evaluere sæsonen 2011. 
17/10 er sidste tilmeldingsdag for kvalifikation’s turneringen. Vi stiller med 2. 
holdet for herrer samt et damehold. 1. holdet spiller i 4. division. 
Klubben deltager ikke i Regionsturneringen, da den kun er for 
fuldtidsspillere. 
Thomas Pedersen udtrådt af udvalget som nu består af 4 medlemmer. 



 
Regel – og Handicapudvalget. 
Alle scorekort er registreret med et enkelt hængeparti. 
Kvaliteten af de afleverede scorekort er faldende. Dårligt eller mangelfuldt 
udfyldt scorekort bliver returneret. 
Der vil i maj 2012 blive afholdt regel og etikette dage med Peter pro. 
På hjemmesiden www.golf.dk om golf (øverste bjælke) – dernæst golfreglerne 
så fremkommer gode oversigtsbilleder om de vigtigste dropregler m.m.. 
Baneservice slutter i denne omgang den 01/10 2011. Evaluering med Jens 
og hele teamet i løbet af vinteren. 
 
5. Sæson – planer og forløb. 
Status på GolfSuite : det går fremad men med små skridt. 
Bedre styring af medlemskaber. Se under begynderudvalget. 
 
Informationmøde fastlægges til tirsdag den 07. februar 2012 kl. 19.00 og 
Generalforsamling til tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 begge i Tune 
Menighedscenter i Tune Centret. Bestyrelsen møder 1 time før. 
 
6. Ad hoc udvalg. 
P.t. ingen. 
 
7. Økonomi. 
Klubben har p.t. 550 medlemmer. 
Stig Person havde sendt oversigt over indeværende økonomi og budget som 
blev gennemgået. Træning er stadig fri, dog ikke vintertræningen. 
På mødet i november vil Budget og Økonomimodel blive fremlagt. 
Alle udvalgene skal inden da have fremsendt deres forslag til budget 
indeholdende bl.a. kursus aktiviteter for 2012. 
 
8. Greve Kommune m.fl. organisationer. 
Idrætsunionens generalforsamling den 10/10 gik efter planen.  
Breddepuljen - ny ansøgning til Kommunen senest den 19/10.  
Stig hjælper Claus og Claus. 
 
9. Logo. 
 
10. Hjemmesiden. 
Priser, medlemskaber, rabatter, green fee m.v., alt der er relevant, skal kunne 
findes på hjemmesiden uden problemer. 
Den automatisk - af EDB firmaet - indlagte Facebook er fjernet, da 
bestyrelsen tidligere har besluttet, at vi ikke ønsker at bruge tid og kræfter på 
dette forum. 
Vi kan endnu ikke købe den gamle klub’s hjemmeside, da den stadig er i 
brug. 
 
11.Lokaleforhold. 
Stig Person er nu udstyret med en universalnøgle. 
Der er stadig 6 pladser på det sidste hjertestarter kursus den 27/10.  
Bagskabene er nu taget i brug efter udbedring af stormskaden. 

http://www.golf.dk/


 
 
12. DGU. 
Klubben tilmeldt Breakbox (mulighed for i forskellige forretninger at købe 
gavekort til en golfdag med træning, frokost m.m.)  
Bestyrelsesansvarsforsikringen. Er tegnet og bekræftet. Police p.t. ikke 
sendt, JG har rykket. 
Regionalmøde. Frede deltog. EU har anlagt sag mod ordningen med 
fritagelse af moms for frivillige foreninger. Vil være totalt ødelæggende for 
danske idrætsforeninger. 
Kampagnerabatter må kun anvendes til alle medlemskategorier undtagen 
Fuldtids- og Fuldtids Plus medlemskaber, idet alle DGU kort vil blive F-
mærket, hvis de er tegnet med kampagnerabat. 
Pesticider. Der bliver ført gennemgående kontrol med golfbanernes brug af 
sprøjtemidler. Overtrædelser vil føre til anmeldelse. 
Ud af 40 private baner har 25 egen forening, der ikke kan optages i DIF. 
Nettotilgangen af medlemmer til golfklubberne er i 2011 steget med 1.600.  
Der er stadig ca. 5.500 danske golfspillere der har svensk kort. Det må der 
gøres noget ved. 
Enkelte klubber tager ikke imod F medlemmer på green fee. De må have for 
mange penge. 
I Greve Golfklub står Peter pro. for golfkørekortet. 
Nye Golfregler pr. 01/01 2012. 
Fyraftensmøde i Søllerød den 20/10. Jens P. og Frederikke deltager. 
Hvis kampagne for nye medlemmer skal gavne før sæson 2012 skal Flyers 
eller andet være klar til uddeling inden den 01/11. 
I givet fald undersøges muligheder for arrangementer i Centrene.  
 
13. Klubber i klubben. 
Dameklubben har Generalforsamling den 09/11. 
Herreklubben også i november – dato ukendt. 
Seniorklubben til april, har p.t. 74 medlemmer. 
 
14. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde nr. 7 afholdes mandag den 14/11 kl. 18.00 i klubhuset. 
Bestyrelsesmøde nr. 8 afholdes onsdag den 14/12 kl. 15.00 i Smørum 
startende med en omgang SIMgolf, derefter møde og afslutning på året 
med frokost og samvær.  
 
15. Mødets afslutning. 
Formanden takkede Stig for overtagelsen af Kasserer jobbet og bød 
velkommen til Roland, som nu er indtrådt i Bestyrelsen.  
I øvrigt tak til alle for et godt møde. 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                     Jørgen Gotfredsen 
            Formand                                                            Referent 


