
Samarbejdsmøde Greve ny Golfklub den 30 . marts klokken 16. 

 

Prøvemedlemmer Øvede og uøvede. Procedure, klubandel mv. 

Kr. 1500 for frit spil i april og maj. Øvede med Golfkørekort på den 

lange bane. Får ikke DGU-kort før de melder sig rigtigt ind i klubben. 

Begyndere spiller på Par 3 og får en boldnøgle på kr. 200. Såfremt 

spillerne melder sig ind i klubben efterfølgende skal de betale 6.500 i 

kontingent som alle andre – men får fratrukket de 1500 som de har betalt 

i prøvemedlemskab. Kontingentet for prøvemedlemskab tilfalder 

klubben.  Klubben betaler 1400 i spilleretsafgift for prøvemedlemmet. 

 

Nye medlemstyper  Vi skal se hvad klubberne gør i løbet af året og være klar til eventuelle 

nye medlemstyper til 1. januar 2011. Det kræver en 

generalforsamlingsbeslutning. Vi går alle i tænkeboks indtil næste møde 

i juni måned.  

 

Greve (ny) Golfklub Gennem godt klubarbejde, hygge og gode aktiviteter og tilbud håber vi 

at kunne nå 400 medlemmer i 2010. Greve ny Golfklub ønsker ligeledes 

ro om klubben efter en turbulent periode. 

 

Klubber i klubben Både en herre- og dameklub er under etablering og begge er velkomne. 

Klubber i klubben må meget gerne arrangere åbne herre- og damedage 

så vi kan få banen vist frem og måske på sigt få nye medlemmer. Jens så 

desuden gerne at når og hvis der bliver afholdt den ugentlige dame- eller 

herredag, så er der mulighed for fremmede spillere at deltage på dagen – 

men måske bare i deres egen række. Eventuel beskeden matchfee 

tilfalder klubben. 

 

Juniorer og elite Det er aftalt at de nuværende elitespillere og juniorer mod at hjælpe med 

boldopsamling og aktivt salg af golf på skolerne kan få boldnøgler til 

brug på Driving Range. I den forbindelse har Claus V. lavet kontrakt til 

spillerne som de skal underskrive og efterleve. 

 

Børn og unge Claus undersøger om det er muligt at kommunen stiller bus til rådighed 

for transport af de unge – ved klassebesøg - fra skoler til golfspil i 

Greve. Det er ikke nemt at komme til Greve Golfbane med offentlig 

transport. 

 

 Greve Golfbane stiller gratis udstyr til disposition, bolde på Rangen mm. 

Skolerne skal kun betale for lønudgift til John. Udgiften skal være ca kr 

30 pr elev hvilket svarer til den støtte eleverne kan få fra det offentlige. 

Antallet af elever afgør hvor lang tid de kan få med John – men 1-2 

skoleklasser af gangen er passende – men det kræver også forældre og 

lærere som hjælper til. 

 

Cafe Rachida er chef for cafe Østergaard og det er med hende at aftaler skal 

indgås. Åbningstiderne i april er: mandag til fredag fra kl 8 til 19 og i 

weekends fra 8 til 18.  



 

Greenfeeaftaler Der var enighed om, at Klubbestyrelsen for 2010 kan indgå aftaler med 

de klubber den ønsker – under forudsætning af disse klubber overfor 

deres medlemmer gør opmærksom på at de kan spille på Greve til 

reduceret greenfee. 

 

GolfBox – GolfSuite Greve Golfbane overvejer et skift fra GolfBox til Golf-Suite idet 

GolfSuite har en række gode muligheder for både klub og bane – og 

systemet er integreret med økonomisystem, hjemmeside mm. Systemet 

kører allerede i Smørum, men vi afventer implementering i Greve til vi 

kender systemet bedre. 

 

Nøgler og koder Nøgler til klubbestyrelse og udvalg er modtaget. Koder afventer at det 

nye alarmsystem er klart og tilsluttet. 

 

Quality Tour Quality Tour er en turneringsrække på 7 hvor (sub)elitespillere fra de 

omkringliggende klubber kan spille på Greve til en fordelagtig pris. 

Formålet er dels at tilbyde vores egne spillere øget konkurrence så de 

kan blive bedre, dels for at få vist banen frem til dygtige spillere som 

efterfølgende kan tale godt om banen. 

 

Hjemmesiden Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende og informationsniveauet er 

relativt højt. Frede efterlyste lidt mere fest og farver. Når og hvis vi 

skifter til GolfSuite vil hjemmesiden også blive ny med en række nye 

faciliteter. 


