
Greve Golfklub 
Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 08, møde den 14. december 2011 
 

Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Roland Pedersen, syg 
 
1 : Mødets åbning. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen til årets sidste bestyrelsesmøde, der 
igen i år afholdes i Smørum Golfcenter. 
 
2. Siden sidst. 

a. Referatet fra møde 7 godkendt uden kommentarer. 
b. Regionsgolf – deltagelse accepteret af Jens Peter Rasmussen med 

kampe om fredagen uden green fee. Der tilmeldes 1 hold i A - rækken 
samt 1 hold i Senior B - rækken. 

c. Ingen Nyhedsbreve.. 
d. Green Fee aftaler. Generelt kan der spilles inden kl. 10.00 for kr. 200,- 

Hvis der kan aftales fordele for Greve medlemmer på andre baner, kan 
der indgås aftale om, at medlemmer af disse klubber kan spille på 
greenfeeaftale uanset tidspunkt for kr. 200,-. Iøvrigt er der lavet aftaler 
med 10 spanske baner med 50% rabat på greenfee. Claus Voglhofer 
indgår som hidtil vore aftaler. 

 
3. Intern drøftelse. 
Et medlem havde sendt udmeldelse for sent. Bestyrelsen accepterede at 
medlemmet skiftede til Green Fee medlemsskab. 
Økonomimodellen diskuteret, møde med direktionen i Smørum på fredag den 
16. december. 
Alle aftaler er nyredigeret og lægges på hjemmesiden. 
Der har p.t. meldt sig 3 kandidater til Bestyrelsen. Drøftes i Bestyrelsen på 
mødet i januar, hvorefter bestyrelsen vil komme med en tilkendegivelse. 
 
4. Faste udvalg. 

a. Samarbejdsudvalget. Ingen nyheder – møde forestående. 
 
b. Turnerings – og Baneudvalget.  



Venskabsmatchen i Greve med medlemmer fra Smørum havde 
tilmelding med 36 fra Smørum og 42 fra Greve. Godt og vellykket 
arrangement. Stor ros til arrangementskomiteen fra Greve/Smørum.  
Invitation til arrangementet:”Slå et slag for Kræften 2012” diskuteret. 
Bestyrelsen besluttede, at vore kræfter lægges i gennemførelsen af et 
godt Pink Cup arrangement som sidste år.  
Turnerings – og turneringsplanen for 2012. Der indkaldes til møde i 
udvalget i januar, med bl.a. drøftelse af DGU turneringen hos os i 2012. 
Synoptik Cup - Claus V. sørger for tilmelding. 
 
c. Juniorudvalget. Claus L. og Peter Pro havde været på et godt kursus i 
Fredericia. 
 

      d. Begynderudvalget 
Div. indmeldelser skal koordineres, så der kan følges op på den videre 
undervisning og tilknytning til Greve Golfklub, så ingen går ” tabt ” 
undervejs. Der indkaldes til møde med administrationen i Smørum. 
 
e. Eliteudvalget.  
Greve Golfklub har 3 hold med i DGU’s Danmarksturnering for hvilken 
Claus Voglhofer er klubkoordinator. Frede er klubkoordinator til 
regionsgolf, hvor der er deltagelse med 2 hold. 
 
f. Regel – og Handicapudvalget. 
Automatisk regulering af hcp virker endnu ikke tilfredsstillende, må p.t. 
udføres manuelt. Tages op på mødet med Smørum. Der er nye scorekort 
på vej. 

 
5. Sæson – planer og forløb. 
Ny leder / kontaktperson i Senior + Golf. 
Bestyrelsen afvikler Orienterings – Informationsmøde den 7. februar og 
Ordinær Generalforsamling den 20. marts. Begge i Tune 
Menighedscenter kl. 19.00. 
 
6. Ad hoc udvalg. Ingen. 
 
7. Økonomi. 
Der har været ca. 30 udmeldelser heraf 15 med DGU kort. Antallet anses for 
lidt under det normale for golfklubber generelt. 
Stig fremlagde Økonomioversigt til drøftelse. Balancen OK. 
 
8. Relationer til Greve Kommune. 
Klubben har modtaget tilskud på kr. 9.000,- til div. udstyr. Skal bruges i h.t. 
ansøgningen, bilag indsamles. CV og Stig ansvarlige.  
Frede og JG deltog i Greve Kommunes § 79 udvalgsmøde den 7. december. 
Tilskud i h.t. § 79 ydes fremover til specifikke aktiviteter ved ansøgning. Der 
ydes ikke længere tilskud pr. medlem. Den samlede pulje er nu halveret.  
 
9. Logo. 
 



10. Hjemmesiden. 
 
11. Lokaleforhold m.m. 
Tak til Villy Olesen for ledelse af kurser i Hjertestarteren, 45 medlemmer har 
deltaget. Hjerteforeningen har doneret 20 masker til brug i undervisningen. 
 
12. DGU. 
Breakbox træder i kraft i 2012. 
Kollektiv ansvar. JG vender tilbage med evt. kommentarer på mødet i januar. 
 
13. Klubber i klubben. 
Dameklubben havde Generalforsamling den 9. november. 
Herreklubben har ( forsinket ) generalforsamling den 24. januar 2012. 
Seniorklubben har fået ny webmaster til hjemmesiden 
 
14. Næste møde onsdag den 18. januar kl. 18.00 i klubhuset. 
 
15. Mødet sluttede kl. 21.00 med ønsket om en god jul og et godt nytår, samt 
tak for godt samarbejde i 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                     Jørgen Gotfredsen 
            Formand                                                           Referent 


