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1 : Mødets åbning kl. 19.00. 

Velkommen fra formanden til bestyrelsen med de 2 nyvalgte Tino Petersen og 
Brian Rasmussen. 
 
2. Mødet afholdt uden dagsorden. 

Formanden havde indkaldt dette møde med henblik på orientering om den 
nuværende situation og for at få fordelt arbejdet i bestyrelsen, så vi kan 
komme videre med det store arbejde, der venter bestyrelsen og klubbens 
medlemmer. 
 
De nyvalgte medlemmer blev orienteret om bestyrelsens mødeform, og om 
det ansvar de enkelte har for de opgaver, de har påtaget sig i udvalgene. 
Udvalgene kan arbejde frit indenfor de rammer, der er besluttet af bestyrel-
sen ved fastsættelse af budgetterne. Tiltag der kan give måske kan give 
budgetoverskridelse skal forelægges bestyrelsen eller kassereren til 
godkendelse. 
 
Der har været livlig aktivitet i klubhuset med at få noteret og pakket de 
tidligere ejeres efterladenskaber væk. Samtidig har de nye ejere knoklet med 
at få alt det elektroniske udstyr på plads, så vi nu kan benytte Golf Boks, 
betale med Dankort, komme på Internettet og benytte telefonen. Herudover 
arbejdes der ihærdigt på at få de økonomiske rammer på plads med bank og 
Net ( PBS ). Den daglige administration i receptionen vil i.t.v. blive varetaget 
af Harry, der er ansat i Ny Greve Golf ApS. Stine varetager det overordnede 
arbejde med Golf Boks som øverste administrator. 
Det lille møderum på 1. sal bliver nu indrettet til kontor m.h.p. dagligt brug af 
bane ejerne, og til bestyrelsen brug efter behov – herunder til 
turneringsafvikling. 



Caféen vil i lang tid fremover have brug for frivillige til at passe salg af 
drikkevarer. Baneejerne vil stå for indkøb til Caféen, ligesom de har søgt 
spiritusbevilling. Dorthe Landström vil overordnet stå for shoppen og for 
udviklingen af Caféen, hvortil der på et tidspunkt også ansættes personale, 
der skal samarbejde med vore frivillige. 
 
Det er meget magtpåliggende og aftalt mellem Leif Nyholm og Frede, at der 
skal ligge helt faste procedurer for, hvordan det daglige arbejde på Greve 
Golfbane skal foregå. Således at der ikke træffes individuelle aftaler mellem 
de enkelte ejere og de enkelte bestyrelsesmedlemmer og klubbens 
medlemmer, hvilket hurtigt kan ende i det rene anarki. Så alle aftaler skal 
styres centralt. 
 
Det er aftalt at Greve Golfklub fremover tager sig af den teoretiske 
undervisning af nye medlemmer styret af handicapudvalget. Roland påtager 
sig i.t.v. denne opgave – elektronisk teoriprøve overvejes. 
 
Fællestræningen skulle nu være på plads. Juniorer onsdag 17 – 18 og lørdag 
13 – 15, eliten onsdag 18 – 20 samt lørdag morgen, nybegyndere onsdag 19 
– 20 og fri træning for medlemmerne onsdag 10 – 11 og 18 – 19 samt lørdag 
15 – 16. 
Følg i øvrigt skemaet på hjemmesiden. 
 
Der arbejdes stadig med at få ordning på domænenavne. Den gamle Greve 
Golfklub havde stillet i udsigt, at vi kunne overtage deres domænenavn pr. 
01.04.2012, men det trækker desværre lidt ud. 
 
Ny Greve Golf ApS. vil formentlig benytte samme logo som Greve Golfklub. 
 
Referaterne fra de sidste 3 møder i Bestyrelsen er nu samstemmende og lagt 
ind på hjemmesiden. Referatet fra generalforsamlingen er ligeledes lagt ind 
på hjemmesiden. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 19. april vil hovedsagelig omhandle økonomi og 
en evt. budgetrevision. 
Der er nedsat et økonomiudvalg bestående af Stig Person, formand, Poul Erik 
Rasmussen og Benny Flindt. De er i fuld gang med at udforme kontoplaner. 
Der bliver tilkøbt en økonomi del til behandling i Golf Boks og Net. 
Der er p.t. opsat 3 terminaler i klubhuset : ved indskrivningen, i receptionen og 
i caféen. 
 
Der udarbejdes nyt oplæg til Baneservice. 
 
Der har været forespørgsel fra et medlem om midlertidig konvertering til 
passivt medlemsskab ved dokumenteret sygdom midt i medlemsperiode. 
Bestyrelsen var enige om, at det var en rimelig ordning til at holde 
forbindelsen til medlemmet og evt. familie. Hvis sygdommen ikke forblev 
stationær og medlemmet kunne vende tilbage som ” helt ” medlem, ville det 
være en god situation for begge parter. 
 



Der har været klager over en golfklubs håndtering af medlemsskab ( ikke i 
Greve ), som pågældende medlem har indbragt for Forbrugerstyrelsen. 
Forbrugerstyrelsen har efterfølgende meddelt, at de ikke kan tage sig af 
sådanne sager. 
 
Det har været forelagt DGU det uhensigtsmæssige i, at private gennem 
Golfkortet og Teetime tjener penge på golfspillerne. DGU har herefter taget 
handsken op og har sendt etablering af egen rabatordning til høring i 
klubberne. 
 
Vedr. betjening af Golf Boks bl.a. med indlæg af turneringer og andre 
aktiviteter i h.t. de vedtagne Aktivitetsplaner afholdes møde tirsdag den 3. 
april fra 16 – 21 for de involverede parter i udvalg og bestyrelser. 
 
Det har været til en del besvær at sekretariatet i Smørum ikke har villet / 
kunnet udlevere medlemsdatabasen samt økonomi og kontingent oversigter 
for medlemmer i Greve Golfklub. Ved skift af fuldmagten til kontoen i banken 
går der 5 uger før vi kan få kontoudskrifter tilbage til 2011, så det kan 
konstateres, hvor meget der er indbetalt, og hvor mange der er i restance. 
Vi skal herefter selv opbygge en ny base. 
Endvidere har det ikke været muligt at få en oversigt over sponsorerne og 
hvad det indebar. Der vil derfor blive taget kontakt til de sponsorer, der er 
nævnt på tavlerne i klubhuset. 
 
Der har været gode indlæg i Sydkysten om Greve Golfbanes videre eksistens 
og omtale af de nye ejere. Endvidere har der været en god annonce vedr. 
Golfens Dag søndag den 15. april. For at gøre PR for klubben og dagen stiller 
eliten op den 10. april med flyers og en puttebane i Waves, dameklubben 
stiller op i Greve Centret og Seniorklubben hos Super Best i Tunecentret. 
 
Byrådets invitation til spil på Greve Golfbane i juni blev aflyst, inden der var 
afklaring om situationen på Greve Golfbane. Invitationen vil blive 
genfremsendt til en dag i september. Stig tager kontakt til sekretæren i 
byrådet. 
 
Stig der er medlem af både Idrætsunionen og Idrætsrådet i Greve Kommune 
kunne oplyse, at den budgetterede besparelse på udgiften til idrætten i 
kommunen er taget af bordet, og at det ligeledes bliver lettere at søge om 
tilskud. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.20 med tak fra formanden for god og saglig diskussion. 
 
 
 
 
 
Frede Kruse-Christiansen                                      Jørgen Gotfredsen 
           Formand                                                              Referent 


