Greve Golfklub
Bestyrelsen
Referat fra bestyrelsesmøde

Referat nr. 08, møde den 20. september 2012.
Deltagere:
Claus Voglhofer
Stig Person
Tino Petersen
Tine Grening
Claus Lindqvist
Roland Pedersen
Brian Rasmussen
Frede Kruse-Christiansen
Fraværende:
Jørgen Gotfredsen, ferie

1: Mødets åbning kl. 17.30.
Formanden bød velkommen.
2: Siden sidst.
a) Referat fra møde nr. 7 den 28.juni 2012 godkendt uden bemærkninger.
b) En kort orientering fra formand/direktør snakken siden sidste møde taget til efterretning.
c) Bestyrelsen noterede sig Nyhedsbreve, hjemmesideartikler, avisomtale, annoncer, Teetime
m.m. siden sidst.
d) Greenfee aftaler – status gennemgået – man forventer at spaniensaftalerne ophører med
udgangen af 2012.
e) Deltagerne i DANA CUP – De frivilliges Turnering indsamlede kr. 1200,- til Nyholm og
Knudsens Cykelprojekt til støtte for kræftens bekæmpelse.
3: Intern drøftelse – diverse emner v/ formanden, kassereren m.fl. Emner, der på grund af sin
substans, ikke nødvendigvis føres/indeholdes i det offentliggjorte referat.
- Div. emner v/formanden - herunder
- Status vedr. Greve Golfbanes konkurs.
- Den nye situation – status, fremtid og muligheder.
- Bestyrelsesarbejdets arbejds- og ledelsesstruktur.

-

-

-

-

-

-

Klubbens administration indtil nu og fremover. Bestyrelsesmedlemmer og
økonomiudvalg har stort set overtaget hele klubbens administration m.m.
Nødvendige materialer er erhvervet hertil.
Frivillige ledere: Vi kan godt bruge mange flere i de forskellige områder – vilkår,
tilgangsmuligheder m. m drøftedes.
Klubbens Sponsorarbejde hviler i. t. v. på bestyrelsesmedlemmerne.
Beklædningslinier drøftedes.
Bestyrelsen orienteredes af formand og kasserer om forslag til- og arbejde med den
kommende forpagtnings- og samarbejdsaftale. Man tilkendegav tilfredshed med
arbejdet.
Bestyrelsen tog til efterretning at DGU, DIF, SKAT’s regler nødvendiggør
ekstraordinær generalforsamling til formel opfyldelse af samspillet imellem
deres regler og vores vedtægter.
Vedtægtsændringer ikke nødvendige. Bestyrelsen besluttede – via Nyhedsbrev - at
indkalde til afholdelse lørdag den 6. oktober kl. ca. 15.00 (i teltet efter dagens
turnering).
PR status og muligheder. De igangværende kampagner ”Aktrative tilbud” og
DGU’s Dansefeber,”Spil Golf” drøftedes og kommende møde med Peter Thomsen,
Jonas Mayer, DGU for klubbens PR. er efterfølgende fastsat til den 5. oktober
2012.
Budgetopfølgning/regulering i lyset af konkurs m.m. drøftedes.
Bestyrelsen noterede sig status på økonomiudvalgets store tidskrævende
opkrævnings- og restancearbejde – herunder
sager til Advokatopkrævning
Planer for lagring af div. aftaler, gennemgående og/eller tilbagevendende
arbejdsplaner drøftedes – Forslag udarbejdes af Roland P.

4: Faste udvalg.
a) Samarbejdsudvalg, status, orientering.
Udvalget endnu ikke formelt etableret – kommer med den nye aftale med ejerne.
b) Turnerings- og baneudvalget, status, orientering og eventuelle emner til drøftelse –
herunder
- Orientering fra Tino Pedersen om udvalgets arbejde og møder
- Stor succes i Pink Cup – klubben i Landsfinalen den 22. september – omtale på
hjemmesiden via Dameklubben.
Klubben tilmeldes til deltagelse i 2013 Fkc tilmelder.
- Synoptik cup –Claus Voglhofer tilmelder for deltagelse i 2013.
- Turneringsarrangement for klubbens frivillige den 1. september – stor succes –
godt samarbejde med DANA - gentages i 2013.
- Klubmesterskaberne 2012 – evalueres af udvalget m. h. p. 2013
- Afslutningsturneringen den 14. oktober – alt er klar – stor tilslutning forventes.
- Afviklingen af den gratis træning skal tilrettelægges og fortsætte for nybegyndere
i 2013, hvorimod fællestræningen for ”gamle medlemmer med oprindeligt 2012
kontingent” ophører med årets udgang..
- Den individuelle køb af træning ønsker både udvalg og bestyrelse kan administreres
via Golfbox.

Fkc har efterfølgende fået tilsagn om, at programmet tilkøbes m.h.p. etablering for
næste sæson
- Udvalget drøfter/forhandler om næste sæsons Junior og Elitetræning (Herrer og
Damer) – omfang og pris/budget baseret på evaluering af 2012.
- Danmarksturnering og Regionsgolf . Bestyrelsen noterede sig, at oprykning til 3.
og 4. division glippede for herreholdene. Enighed om at tilmelde som i år – 3. div.
fortsætter automatisk og der tilmeldes et herre og et damehold i kvalifikationsrækken.
Efter mødet har DGU netop meddelt, at begge herrehold rykker op i
henholdsvis 3. og 4. division.
Claus Voglhofer tilmelder dameholdet (og evt. et herrehold mere efter den nye
oprykningssituation er opstået) til kvalifikationsrækken.
Bestyrelsen indstillet på at deltage med et antal hold i Regionsturneringen.
Interessen blandt medlemmer afsøges via et kommende Nyhedsbrev
- Udvalgets bemanding - medlemmer til arbejdet søges.
c) Juniorudvalg, status, orientering og eventuelle emner til drøftelse – herunder
- Claus Lindqvist orienterede fra udvalgets arbejde og møder
- Junior camp 8.-9. september afviklet med stor entusiasme og succes – ca. 50
deltagere , inkl. forældre– gentages i 2013
- Kommende aktiviteter – PR. og eller samarbejde med skolerne i kommunen bør
kunne
etableres. Drøftes i kommende PR møde (fkc).
- Juniortræningen 2013 - se under Turneringsudvalget ovenfor.
- Udvalgets bemanding Claus Lindqvist er alene om arbejdet – medlemmer til
arbejdet/udvalget søges.
d) Begynderudvalg, status, orientering og eventuelle emner til drøftelse – herunder
- Tine Grening orienterede fra udvalgets arbejde og møder
- 54 nybegyndere har siden april været igennem udvalgets arbejde.
A: Evaluering af brugen af Begynderskemaet (kategorierne Nye medlemmer,.
Kom i Sving medlem, Prøvemedlemskab og Ældresagen) drøftes ved møde den
30. oktober 2012 (Magnus L. og Fkc inviteres).
B: Brugen af online Regelprøve, udvalgets godkendelse af Slagprøver m.m.
har virket tilfredsstillende. Godkendelseskompetencen henlagt fra formanden
til Tine Grening som formand for udvalget.
- Kaninturnering og ”faddermøde” afholdt den 10. september for evaluering af
sæsonen. Desværre var deltagelsen ikke overvældende, men mødet var både godt og
konstruktivt. Der var stor tilfredshed med sæsonens forløb og stor ros til fadderne,
hvilket udvalget kunne bakke helt op om. Der blev lagt op til, at der i næste sæson gøres
en indsats for, at kaninerne mødes efter kaninmatcherne om mandagen, for derved at lære
hinanden bedre at kende.
Mødet ønskede kaninturnering for alle kaniner og faddere i næste sæson, ligesom et antal
regelaftener var ønskeligt.
Udvalget arbejder videre med ønskerne i løbet af vinteren, så de er klar til at blive indført
i 2013.
- Udvalgets bemanding/faddere m.m. – fint samarbejde sæsonen igennem.
e) Eliteudvalg, status, orientering og eventuelle emner til drøftelse – herunder

- Claus Voglhofer orienterede fra udvalgets arbejde og møder
Eliten afholdt den 3. september – i lighed med tidligere sæsoner – evalueringsmøde over
den forgangne sæson og for at debattere og høre om spillertruppens ønsker (muligheder),
således at Eliteudvalget modtager input til brug for tilrettelæggelsen af den kommende
sæson.
I forbindelse med dette års evalueringsmøde valgte det nuværende eliteudvalg at træde
tilbage for – efter flere års arbejde – at overlade pladserne til nye kræfter.
På evalueringsmødet blev rigtig mange emner drøftet indgående, men det lykkedes ikke
på selve mødet at få valgt en ny bemanding af udvalget. Efterfølgende har to
grupperinger meddelt, at de gerne vil påtage sig opgaverne i Eliteudvalget.
Hvem der skal besætte pladserne i udvalget besluttes i forbindelse med elitens
afslutningsmatch den 20. oktober. Valget sker efter simpelt flertal blandt de fremmødte –
fuldmagter accepteres ikke - da kandidaterne ved afslutningsmatchen i dialog med de
fremmødte, må redegøre for de retningslinier, hvorefter de vil føre udvalget og dets
arbejde videre.
- Elitetræningen herrer og damer 2013 - se under Turneringsudvalget ovenfor.
- Udvalgets bemanding – sammensætning ved møde den 20. oktober.
f) Regel- og Handicapudvalg, status, orientering og eventuelle emner til drøftelse – herunder
- Stig Person orienterede fra udvalgets arbejde og møder
- Bestyrelsen finder det meget positivt at der afvikles regelaftener – klubhus og/eller
bane. Samordnes med Begynderudvalgets behov.
- Baneservice – drøftes med ejerne i forbindelse med den kommende aftale..
- Claus Voglhofer udarbejder indlæg i det kommende Nyhedsbrev om de nye HCP
betingelser efter 1. juli 2012 – status på vores anvendelse i turneringer,
i klubber i klubben, og af medlemmerne – herunder overgangen til 2013.
g) Økonomiudvalg,
- Status på udvalgets arbejde – indhold og mængde.
Formanden Stig Person refererede, at udvalget var kommet rigtig godt i gang. Havde
fået struktureret arbejdet imellem sig indbyrdes, i forhold til klubformanden og
advokaten (desværre en nødvendighed i.t.v for inddrivelse af gl. restancer).
Kompetencer er tildelt udvalget fra formand/bestyrelse i forbindelse med opfyldelse
af medlemmernes pligter til at betale, opsamling af restancer, advokatforhandling
m.m.
Desværre har arbejdet i det første halve år svaret til mindst 20 timer ugentligt for
hver, for at få det samlede økonomi, restance- og almindelige opkrævningsarbejde
struktureret og gennemført sammen med klubformanden.
Alle ser imidlertid ”lys forude” efterhånden som skavankerne fra
Smørums administration rettes op, normaliseres og forsvinder.
5: Sæson – planer og forløb.
- På forslag fra formanden besluttede bestyrelsen at samarbejde med
Hjerteforeningen – lokalt og nationalt – i det omfang, de kommer i gang med et
arbejde i golfregi – a’la Kræftens Bekæmpelse. Klubbens kontaktperson er i.t.v.
Torben Lindholm, der er klubmedlem.

-

-

-

Status på ”Senior + Golf” samarbejdet og deraf følgende aktiviteter m.m. Vi er i
gang med at opgøre kontingentet tilbage fra april 2012 (kr. 50,- pr medlem af
ordningen)
Klubben deltager i Golfens Dag d. 14. april 2013 efter den hidtidige model –
herunder PR i de store Centre og varehuse ligesom klubbens åbningsturnering for
2013 sæsonen afvikles samme dag.
Claus Voglhofer udarbejder første skitse til et forslag til
sæsonplan 2013, herunder frister for udvalgsønsker, ønsker fra klubberne i klubben,
muligheder for DGU- og Regionsarr., Compagny days o.a.
Bestyrelsens fastlægger Aktivitetsplan 2013 på næste møde - bygget op omkring
Turneringsudvalgets forslag, Golfens Dag, Infomøde, Generalforsamling m. m.
Aktivitetsplanen færdigforhandles snarest derefter med ejerne.

6: Ad hoc udvalg.
a) Baneudvalg – status.
I forbindelse med ”kommende nye tider” hvor klubben skal ansætte
greenkeepere og evt. andet personale for klubbens/banens drift, skal
opgaverne/kompetencerne imellem klubbens folkevalgte/frivillige baneudvalg og et
med ejerne kontraktmæssigt aftalt driftsudvalg nærmere beskrives.
Beskrivelsen færdiggøres når kontrakten er på plads.
I. t. v. arbejder Claus Voglhofer videre med div. opgaver – primært ud fra den vinkel,
at udvalget fremtidigt bliver et udvalg i bestyrelsesregi.
b) Pjeceudvalg – status.
1. udkast foreligger - Arbejdet ligger stille.
7: Økonomi.
- Medlemsstatus – 670 medlemmer d.d. Her inkl. godkendte udmeldelser pr. 31.
december, en række gl. restanter og 2013 indmeldte nye medlemmer.
- FORTROLIGT MATERIALE og aktuel økonomisk status 2012 drøftedes.
Klubbens økonomi er tilfredsstillende på trods af mangler fra banens konkurs i
februar i år.. Kassererens forslag til fakturagrupper 2013 drøftedes. Færdiggøres
af økonomiudvalget og formanden.
8: Relationer til Greve Kommune og div. Organisationer.
- ansøgninger og bevillinger – den aktuelle ansøgningsmulighed er umulig at opnå
støtte fra.
- tidligere bevillinger – Claus V og Claus L sørger for at disse bliver udnyttet som
ansøgt og bevilget.
- status om golfmatch med byrådet m. fl. – udsat til 2013.
- Børneattester – nye attestansøgninger afsendt til Rigspolitiet for opfyldelse af de
nye og udvidede regler herom.
- Frivillig fredag d. 28. september – sidste års møde var ubrugeligt for os (og andre)
der ikke kan benytte kommunale lokaliteter. Vi deltager ikke i år.
9: Logo.
-

Anvendelsesmuligheder – intet p. t.
køb/salg – intet p. t.

10: Hjemmesiden.
- Den nye fælles hjemmeside – Stort arbejde af Claus V med at overføre klubbens
data fra den gamle. Flot opsætning, men formanden kunne ønske sig en
mere direkte funktionalitetsmulighed for dem, der søger på siden (særligt dem der
endnu ikke er medlemmer, men måske kunne tænke sig at blive det).
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at komme med input til sidens forbedring.
- Vi mangler stadig at få rådig over det domæne, som den gl. klub – her 3 år efter
den lukkede deltagelsen på vores bane - stadig råder over, og som
indeholder klubbens hele navn. Claus Voglhofer kontakter den gl. klub herom.
- Systematikken i klubbens mailadressesystem bearbejdes stadig.
- Claus V. undersøger mulighederne for indførelse af Medlems log in.

11: Lokaleforhold m. m.
- sekretariatet – fint samarbejde med Stine og Dorthe Berthelsen
- Cafevagterne – forventes at ophøre i løbet af oktober 2012. Fantastisk indsats fra
klubbens – særlig seniorklubbens medlemmer.
- klubhus og Cafe generelt – nyt personale ansat - bestyrelsen glæder sig til, at
tegninger og andre planer bliver offentliggjort.
12: DGU.
-

-

Kurser – RP’s aktuelle kursus aflyst, men RP forespørger, om en tilmelding mere fra
os (Tino) kan bevirke gennemførelse.
Bestyrelsen gav grønt lys for kurser til udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.
Ansøgning/henvendelse til kassereren ( DGU’s Klubnyt af 15. maj).
Regionalmøde d. 29. oktober i Midtsjællands Golfklub – Fkc og Stig deltager
Kontraktorienteringsmøde d. 20. november – Fkc og Stig tilmeldt
Tema- og Repræsentantmøde 22. og 23. marts 2013 på Comwell Middelfart
Stig og Frede tilmeldt.
Vandhandleplaner – Vurderet af Jakob Lunøe – taget til efterretning.

13: Klubber i klubben, status og orientering fra
- Dameklubben
- Herreklubben
- Seniorklubben
Orienteringerne taget til efterretning.
14: Næste møder: Tirsdag den 30. oktober i klubhuset kl. 17.30.
Tirsdag den 11. december i klubhuset kl. 17.00 – årsafslutning.
15: Mødets afslutning – formanden takkede kl. ca. 22.30 for et langt, men godt og
konstruktivt møde.

For referatet:
Frede Kruse-Christiansen
Formand

