
Greve Golfklub 
    Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 06, møde den 19. april 2012 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Tino Petersen 
Brian Rasmussen 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Roland Pedersen, arbejde. 
 
 
1 : Mødets åbning kl. 19.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen. Tillykke med valget til de 2 nye Tino 
og Brian der er med til ordinært bestyrelsesmøde for første gang. 
Frede oplyste at frivillige når de er på arbejde i Caféen har fri adgang til 
kaffemaskinen og får 50% på øvrige varer. 
 
2. Siden sidst. 

a. Referatet fra møde nr. 2 den 21. februar samt referaterne fra møderne 
29. februar,14. marts samt 2. april godkendt uden kommentarer. 

b. Referatet fra Generalforsamlingen den 20. marts 2012 godkendt uden 
kommentarer. 

c. Orientering fra formanden. P.t. ingen relevante oplysninger set i 
skyggen af de mange møder. 

d. Golfens dag. Gik i det store og hele efter planen. Vi havde i Greve 
besøg af 120 gæster hvoraf 5 blev indmeldt, 8 tog et 
prøvemedlemsskab og ca. 30 udtalte de ville vende tilbage senere. 
DGU har fået vore tal. 

e. Golfbox. Er i brug. 
f. Nyhedsbreve sendes fra både ejerne og fra klubben, skal fremover 

samkøres. Ny hjemmeside med fælles sider for klub og ejere under 
etablering. Green Fee aftaler p.t. uændrede. 

 
3. Internt. 
Konkurssagen udsat til 2. maj 2012. Møde mellem advokaterne den 18. april 
hvor vi bad om at få udleveret Greve Golfklubs base materiale. Det blev lovet. 
Smørum var ikke tilfredse med artiklen i Dagbladet, hvor det blev antydet, at 
de var løbet med en lille million. Utilfredsheden skyldes en sprogforbistring, 
idet journalisten skrev Smørum Golf Center i stedet for Greve Golfbane A/S! 



Nye tiltag med ansættelse af Harry i receptionen og Mette i Caféen. De er 
begge meget hjælpsomme og aktive. men det kræver fortsat frivillig hjælp i 
Caféen, hvorfor der etableres vagtplaner. 
Boble bøgerne er p.t. gratis til nybegyndere, medens regelbogen skal købes. 
Magnus og Frede har tilrettelagt procedurer, vejledning og regelsæt for 
nybegyndere. 
Alle kontakter til DGU kun inden for bestyrelsesmedlemmets eget område og 
skal ledsages af en kopi til formanden, så vi ikke ender i det rene anarki. 
Samarbejdsaftale samt Forpagtningsaftale ordnes / aftales, når ApS. har 
deres interne aftaler på plads. 
 
4. Faste udvalg. 
 
Samarbejdsudvalg p.t. ikke nedsat. 
 
Turnerings – og baneudvalget.  
Åbningsturneringen den 15. april forløb tilfredsstillende med deltagelse af 68 
medlemmer i 17 fire bolde, rimeligt godt flow. Samling og orientering 15 min. 
før start. Gode sponsorpræmier fra Tefal. Baneservice kørte rundt med 
diverse drikkevarer, bør have trøjer der markerer en official. 
DA tour den 21. april blev afviklet i 4 rækker med ialt 35 tilmeldte. 4 
medlemmer deltog i udvalget : John, Roland, Jesper og Brian. 
Forårsturneringen den 13. maj er klar og tilmeldingen påbegyndt. 
Pinseturneringen den 28. maj er ligeledes klar og tilmelding påbegyndt.       
Synoptik Cup er opdateret. 
Træningsordningerne fortsætter i 2012. Nye ordninger i 2013. Udvalget 
kommer med udspil i samarbejde med begynderudv., juniorudv. og eliten. 
Køb af træning taget til efterretning. 
Det er mod tidligere beslutning besluttet at interne turneringer på Greve 
Golfbane er lukkede og kun for medlemmer. 
Mulighed for en DA tour i 2013. 
DGU turneringen i juni på Greve Golfbane. CV indkalder til møde med 
fordeling af aktiviteterne blandt de frivillige deltagere. 
Udvalgets bemanding er p.t. OK 
Pink Cup under forberedelse af Dameklubben. 
 
Juniorudvalget. 
Juniorernes træning er i gang. Der er planlagt 4 aktiviteter i skoleferien i 
lighed med sidste år, ligesom der arbejdes på en gentagelse af juniorcampen. 
 
Begynderudvalget. 
Der er udarbejdet et nyt koncept, kan ses på hjemmesiden. 
Tine og Roland samler alle nybegyndere op og forbereder dem til besvarelse 
af skemaet til begynderprøven (fremover elektronisk besvarelse af DGU’s 
prøve. Det er nødvendigt at alle nye medlemmer, især begynderne bliver ” 
holdt i hånden ” indtil de kan klare sig selv. 
Alle nybegyndere skal automatisk registreres hos Tine og Claus L. 
Tine danner og styrer en gruppe af interesserede faddere. 
 
  



Eliteudvalget. 
Der har været afholdt hulspilsmatcher samt en træningslejr. Hvorefter holdene 
er udtaget. 
Der sker ændringer i træningsprogrammet. 
Eliteholdet har fået sponsor til køb af røde bukser til en rimelig pris. 
 
Regel – og handicapudvalget. 
Roland tilrettelægger samtaler med nybegynderne omkring regelprøven. 
Baneservice. Udvalget kommer med et oplæg. 
Ordens – og etikettereglerne. Jørgen redigerer reglerne som sendes til høring 
i bestyrelsen inden de sendes til Leif Nyholm til godkendelse. 
Nye scorekort er under udarbejdelse evt. 3 fløjede. 
Såfremt et medlem bevisligt har problemer med at leve op til sit hcp. skal 
dette reguleres efter 2 prøverunder med 1 uvildigt medlem, hvor gennem-
snittet af de 2 runder er tællene. 
 
Sæsonplaner. 
50+ golf fra ældresagen koster for begge kategorier kr. 495,- hvoraf kr. 50,- 
betales til Golf Management. 
Frede tager kontakt til dem for at få rettet samarbejdstrådene ud. 
 
Økonomi. 
Det nedsatte økonomiudvalg bestående af Benny Flindt, Poul Erik 
Rasmussen og Stig Person som formand tager sig af alle opkrævninger og 
restancer. 
Klubben har indgået aftale om eget økonomiprogram - Economic der er 
implementeret i Golfbox. 
Vi er p.t. 561 medlemmer. 
Der er p.t. 39 fakturagrupper, udvalget arbejder på en reduktion til 10 – 15 
grupper i 2013. 
Der er opstillet en ny dankort automat ved indskrivningen til vor konto. 
Aktuel økonomisk status gennemgået samt lettere gennemgang af budgettet. 
Der kan evt. blive en mellemregning for 2011 vedr. restancer. 
 
Greve Kommune. 
CV søger breddeudvalget. 
Der er bevilliget kr. 6.836, til unge under 25, ligesom der er bevilliget kr. 
8.000,- til sommeraktiviteter mod fremvisning af bilag. 
Invitationen til Byrådet tages op igen. Stig tager kontakt. 
Stig’s udformning af ansøgningen til § 79 er OK, og fremsendes. 
 
Logo. 
Bane og klub benytter samme logo. 
 
Hjemmesiden. 
Der arbejdes på en fælles hjemmeside. Smørum har lovet snarest at slippe 
domænenavn og telefon nr. 
Det er et ønske at internt stof på hjemmesiden kræver et login, da det anses 
som interne oplysninger til medlemmerne. 
 



Lokaleforhold. 
Alle låse omstilles efter ny nøgleplan. 
Caféen kører med fastansat personale plus 1 frivillig arbejdskraft fra 
medlemmerne. 
Vagtplan lægges på hjemmesiden. 
 
DGU. 
Greve Golfklub støtter DGU’s oplæg til rabatordninger. 
 
Klubber i klubben. 
P.t. ingen bemærkninger. 
 
Næste møde er fastsat til torsdag den 28. juni kl. 19.00. 
 
Mødets afslutning. 
Formanden takkede for en livlig debat. Slut kl. 22.10. 
 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                  Jørgen Gotfredsen 
            Formand                                                        Referent 


