
Greve Golfklub 
    Bestyrelsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

Referat nr. 09, møde den 30. oktober 2012 
 

Deltagere 

Frede Kruse-Christiansen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tino Petersen  
Roland Pedersen 
Jørgen Gotfredsen 
Brian Rasmussen 
 
Fraværende 

Tine Grening, arbejde. 
 
 
1 : Mødets åbning kl. 17.30. 

Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 
 
2. Siden sidst. 
Referat fra bestyrelsesmøde 8 den 20. september 2012 godkendt, ingen 
bemærkninger. 
Nyhedsbrev udsendes inden den 30. november. 
Antallet af fakturagrupper skal reduceres fra de p.t. 48 til 22 – 28. 
Greve Golfbane har været positivt omtalt nogle gange i Sydkysten. Det er 
vigtigt, vi fortsat holder god kontakt til bladets journalist ved at fremsende 
relevante oplysninger, data m.m. 
Regionsgolf. Stig og Jørgen deltog i Regionsgolf mødet den lørdag den 27. 
oktober 2012. Referat fra mødet fremlægges når det modtages. Tilmelding af 
hold til turneringen inden den 15. december 2012. 
Udover Sydkysten roser Tee Time Greve Golfbane. Der er i ejerkredsen 
planer om at optimere banen i 2013. 
Green Fee aftaler. CV ansvarlig, p.t. har vi 3 – aftaler. Aftalerne med de 
spanske klubber annulleres i 2013. 
Green Fee sættes ned i vintermånederne. 
Endnu en gang skal der rettes en kraftig henvendelse til spillere incl. 
fremmede spillere at nedslagsmærker på green skal rettes, at turf lægges på 
plads samt at der rives i bunker efter besøg. I det hele taget at der passes 
godt på banen. 
Der var forslag fremme om at gul teested skånes, da langt de fleste spillere 
spiller herfra, hvilket afstedkommer utroligt mange mærker. Det kunne f.eks. 
være sådan at gul afmærkning placeres forrest på hvid eller bagest på rød i 
en periode. Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning. Sagen følges – kan 
tages op igen på næste møde. 



3. Intern drøftelse. 
Der er p.t. ikke indgået en bindende Forpagtningsaftale. 
Adv. Jacob Lunøe har oprettet eget firma. 
På den ekstra Ordinære Generalforsamling den 6. oktober 2012 gav 
medlemmerne bestyrelsen fuldmagt til at ansætte det nødvendige personale 
(bl.a. greenkeepere) til klubbens/banens drift. 
Status vedr. konkursen fremsendt i brev fra kurator. Det undersøges fortsat, 
om vi har en mulighed for at få nogle af kontingent pengene retur. De fleste 
restancer vedr. kontingent er nu inddrevet, kun nogle få ligger stadig hos 
advokaten. 
Tallene til status lægges ind i regnskabet for 2012. 
Der oprettes et arkiv med mappeopdeling til lagring af indgåede aftaler samt 
til gennemgåede og / eller tilbagevendende arbejdsopgaver / planer. Roland 
tovholder. 
Der søges etableret en eller flere arbejdsgrupper til indtrædelse og/eller 
akuthjælp i situationer, hvor det skønnes nødvendigt. 
Aktuelt søger Fkc at etablere omkring Cafeen/sekretariatet og Claus V. en 
eller flere typer omkring baneområdet og andet, hvor der kan opstå behov for 
akuthjælp. 
 
4. Faste udvalg. 
 
Samarbejdsudvalget.  
Er p.t. ikke etableret. 
 
Turneringsudvalget.  

Der henvises til referater på klubbens hjemmeside. 
Pink Cup styres af Dameklubben med Edith Kruse-Christiansen som 
hovedansvarlig. 
Synoptik Cup. CV sørger for tilmelding. 
Frivilliges dag ( DANA CUP ) den 1. september blev en god succes. Nye ideer 
til afviklingen af turneringen ønskes med primær vægt på det sociale evt. med 
mindre og flere præmier. Turneringsudvalget vælger formen ud fra de ønsker 
der måtte komme. Turneringen afholdes i 2013 den 31. august. 
Klubmesterskaberne evalueres. Fremtidig turneringsform skal være tællende 
og uden hcp., ej heller hos seniorerne. Seniorerne spiller som tidligere kun to 
runder – 1 lø. og 1 sø. 
Afslutningsturneringen den 14. oktober blev afviklet i god ro og orden med 79 
tilmeldte. Der skal sættes ind overfor medlemmer, der er tilmeldt, men bliver 
væk uden afbud. Evt. ved at give karantæne til næste klubturnering. 
Fællestræningen for nybegyndere fortsætter om lørdagen. Fællestræningen 
for ”gamle” medlemmer der p.t. er gratis er afsluttet. 
Træningspas til næste sæson skal budgetteres for alle områder. P.t. drøftes 
pris/budget med trænerne. 
Regionsgolf. Roland udnævnt til klubkoordinator, som afløser for Fkc. De 
hold, der kommer i pulje med hold fra Bornholm opnår et tilskud til rejsen 
(Veteraner er kr. 2.400,- og til Seniorer kr. 3.000,-). 
Ingen ændringer i bemanding af udvalget. 
 
 



 
 
Juniorudvalget. 
Distrikts mødet i Køge var godt. 
Junior distrikts tur er fastsat til den 10. august 2013. Hovedansvarlig Claus 
Lindquist. 
8. november 2012 inspirationsmøde i DGU. 
Træning i 2013 er p.t. ikke planlagt. Budgetdrøftelser i gang. Håber på flere 
deltagere.  
Bemanding uændret 5. 
 
Begynderudvalg. 

Bestyrelsen tog orientering om den nye PR gruppe, der arbejder for nye 
medlemmer, til efterretning. 
Bestyrelsen gav opbakning til udvalgets oplæg til det fremtidige arbejde.Ingen 
yderligere kommentarer, da Tine er fraværende. 
 
Eliteudvalg. 

CV og Brian trak ”stikket” pga for meget bøvl. 
Brian Rasmussen ombestemte sig og danner nu sammen med Kasper 
Christiansen og Thomas Schønnemann eliteudvalget. 
Udvalgets retningslinier til elite spillerne udsendt. 
Der vil blive afholdt udtagelsesrunder vedr. kvalifikation til holdene. 
Spillerne må ikke rykke rundt mellem holdene. Se DGU’s retningslinier. 
Spillerne er pålagt at benytte sponsortøjet. 
Der budgetteres med afvikling af et antal træningssamlinger. 
Eliten samler stadig bolde fra Driving Range til fri bolde til træning - deles 
mellem damer og herrer. 
En repræsentant fra Dameklubben – Edith Kruse-Christiansen - påtager sig 
ansvaret for ledelsen af Danmarksturneringens damehold i 
Kvalifikationsrækken. 
 
Regel – og Handicapudvalget. 
Der har p.t. ikke været afholdt møder i udvalget. 
Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt møder vedr. regler og hcp. 
beregning. Begynderudvalget har udspillet. 
Baneservice tages op. 
Status er accepteret med de nye regler. 
 
Økonomiudvalget. 

Økonomioversigt fremsendt til bestyrelsen, gennemgået. Ser fornuftig ud. 
Restancearbejdet vedr. de gamle (fra Smørumtiden) er på vej til at være i sin 
afsluttende fase. 
 
5. Sæson – planer og forløb. 
PR udvalg vedr. nye medlemmer er nedsat. Jonas - DGU er tovholder, Inge – 
Dameklubben, Frank – Begyndere og Herreklubben, Stig og Frede – 
Seniorklubben og bestyrelsen samt Stine og Peter Thomsen – ejerne. 
Referat bliver fremsendt. kr. 10.000,- i materialebudget fra DGU. 



Diverse kurser for ledere i DGU regi gennemgået, div. pjecer udleveret. Tino 
tilmeldt turneringsleder kurset og Roland tilmeldt dommerkurset. Det vides 
dog ikke. hvornår kurserne afholdes. Dette besluttes først når der er 
tilstrækkelig tilmelding. Drøftes igen på næste møde. 
Break Box stopper ordningen. 
Senior +50 ordningen har tilført 20 medlemmer. 
Golfens dag den 14. april 2013 er med i PR udvalgets arbejde. 
Aktivitetsplanen for 2013 er klar og lægges ind på hjemmesiden. 
Orienteringsmøde afholdes den 5. februar 2013 og Generalforsamling den 19. 
marts 2013. Begge møder i Tune Menighedscenter kl. 19.00. 
 
6. Ad hoc udvalg. 

P.t. ingen bemærkninger. 
 
7. Økonomi. 
Regnskabs – og budgetoversigter fremsendt til bestyrelsen. Gennemgået. 
Kurser samles i 1 post. Budgetskemaer til udvalgene fremsendt. 
Dress code. Eliten (Danmarksturneringsholdene) spiller uændret i sorte trøjer 
og røde bukser. Tidligere forskellige farver på klubtrøjer stopper og 
bestyrelsen beslutter at Klubtrøjen fremover skal være blå. På sigt gøres det 
muligt for medlemmer at købe sådanne klubtrøjer. 
Turneringsudvalgsmedlemmer i rød som grundfarve.  
Udvalgsformænd kan rette henvendelse til Tino Pedersen vedr. beklædning til 
udvalgenes medlemmer. 
 
8. Relationer til Greve Kommune og div. organisationer. 

CV har brugt bevillingen fra Greve Kommune til 2 I-Pad til Junior – og 
Eliteudvalget. 
Repræsentantskabsmøde i Greve Kommunes Idrætsunion, der nu ændres til 
Idrættens Kontaktforum som styres af Idrætsrådet. 
Valg til Idrætsrådet den 20. november 2012, hvor vi p.t. er repræsenteret ved 
Stig Person. Greve Golfklub genvælges formentlig ikke p.g.a. de større 
idrætsklubber i Kommunen, der ved ændringen får flere stemmer, når trådene 
i kommunen samles. 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal sikre sig at de får de officielle nyhedsbreve 
fra DGU og Idrætsrådet. 
Bekræftelse på Børneattester er sendt ind for 2012. Husk attest til formanden 
for alle nye medlemmer, der indgår i udvalgene eller deltager i arbejdet med 
børnene. 
 
9 Logo. 
Ingen bemærkninger. 
 
10. Hjemmesiden. 

Udformningen af den nye hjemmeside skal gøres lettere tilgængelig, så der 
ikke skal bruges for megen tid og kreativitet på at finde det søgte. 
Vi forventer at få det gamle domænenavn til nytår. Så evt. problemer med at 
finde Greve Golfklubs hjemmeside skulle herved være løst. 
 
11. Lokaleforhold. 



P.t. intet nyt. 
 
12. DGU. 
Konferencen i Middelfart den 17. november 2012 springes over i år. Samme 
dato afvikles Arbejdsdag i klubben og på banen – styret af Claus V. og Kasper 
Christiansen. 
Regionalmødet den 29. oktober 2012 i Midtsjællands Golfklub er Frede og 
Stig tilmeldt. Nyt logo – ny hovedsponsor – nyt kort. 
Golf Magasinet udsendes ikke længere, men leveres til klubberne til uddeling. 
Abonnement om personlig levering kan tegnes. 
De i DGU udarbejdede bemærkninger vedr. brug af pesticider indgår i 
beslutningsgrundlaget for den forventede ny lovgivning fra Folketinget. Loven 
forventes at træde i kraft den 1. marts 2014. 
Tilmelding til regionsgolf starter den 27. oktober 2012 og slutter 15. december 
2012. 
Kørselsskemaer ved deltagelse i møder og kurser skal påtegnes. 
Kontraktorienteringsmødet den 20 november 2012 og Tema – og 
Repræsentantskabsmødet den 22. og 23 . marts 2013 på Comwell i 
Middelfart er Stig Person og Frede Kruse-Christiansen tilmeldt. 
 
13. Klubber i Klubben. 
Dameklubben holder Generalforsamling den 14. november 2012. 
Seniorklubben er nu oppe på 91 medlemmer. 
 
 
Invitation fra Peter Thomsen til Indoor Golf i Kokkedal i november. 
Invitation fra SIMgolf i Grøndalscentret til spil den 1. november 2012 kl. 18.00. 
Udbudt til medlemmer og klubber i klubben af Jørgen Gotfredsen. 
 
På forslag fra Brian Rasmussen drøftedes tanker om afholdelse af en 
afslutningsfest for medlemmerne i Greve Golfklub. Ideen følges op i det nye 
år. 
 
Næste møde aftalt til tirsdag den 11. december 2012 kl. 17.00 i klubhuset. 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 med tak fra formanden for fremmødet og den livlige 
debat. 
 
 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                  Jørgen Gotfredsen 
           Formand                                                        Referent 


