
Samarbejdsmøde Greve 

Onsdag den 23. marts klokken 16.00 i Klubhuset 

Deltagere: Frede, Claus, Jette & Leif, Peter, Jens 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst 

2. Status medlemmer 

3. Samarbejdsaftale 

4. Sæson 2011 - åbningstider, personale, priser mm. 

5. Nyt klubnavn – følgevirkninger 

6. Golfens Dag den 10. april 

7. Senior+ aftalen 

- Informationsmøder 4. maj og 3. august 

- Registrering og kontingenter for prøvemedlem, Senior+ medlem eller Fuldt 

medlemskab. 

      8.   Indledende overvejelser om 2012 – hvad har vi lært, opsamling af andres erfaringer –  

            herunder DGU’s temadag den 25. marts og Repræsentantskabsmøde den 26. marts. 

            Hvad skal der til for at få succes med at gøre medlemmerne til sælgere (materialer, rabatter,    

            andet). 

9   Skal nybegyndere stadig oplæres i Smørum efter Peter Jeppesens ansættelse. 

      10. Dannebrog – aftale om hejsning ved alle turneringer og ved danske golfspilleres   

            turneringssejre på Europaturen og PGA 

11. Eventuelt – herunder GolfSuite, hole in one præmier, hjertestarter og flere andre emner. 

 

Forbehold for eventuelle yderligere aktuelle emner. 

      Jens og Frede 

 

 

 

Velkomst  Jens bød velkommen 

 

Status medlemmer Vi er knap 400 aktive medlemmer pr 23. marts. Målet er at nå 600 

medlemmer ved udgangen af 2011. 

 

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen er til passet og underskrevet. Frede sørger for at 

tilpasse gældende aftaler så Ketty kan sætte dem på hjemmesiden. 

 

Sæson 2011 Resterende del af marts åben fra 8.30 til 16.30. I april fra 8.30 til 17.30 

fra mandag til torsdag. Fredag fra 8.30 til 16 og i weekends fra kl 8 til 

18. Personalet er det samme som sidste år - dog udvidet med en 

fuldtidspro - Peter Jeppesen, og Søren (elitespiller) som greenkeeper. 

Derudover starter en ny pige, Simone som medhjælp i cafeen. Og vi får 

måske også spansk køkkenhjælp til spanske tapasretter.  

 

 Priserne er stort set uændrede dog kører vi et morgentilbud på hverdage 

med start før klokken 10.00. 18 huller for kr. 200 som ikke kan 

kombineres med andre rabatter. 



 

Nyt navn Klubben ændrer navn til Greve Golfklub (GGK). Den gamle Greve 

Golfklubs formue bliver fordelt mellem par og tyve forskellige 

idrætsorganisationer. Greve Golfklub får sin andel heri, men desværre 

ikke mere. Vi ændrer løbende de steder vi løber ind i Greve ny Golfklub 

til Greve Golfklub. Det gælder også DGU-kort som vi skifter ud når 

DGU alligevel skal skifte ud da Nykredit bliver erstattet med ny DGU-

sponsor. 

 

Golfens Dag I samarbejde med DGU arrangerer Greve Golfens Dag -- dels ved 

annoncering i lokalpressen - og måske gratis omtale. Dels ved 

ophængning af plakater og udlevering af ”flyers” i Thune, Karlslunde, 

Greve mm. 

 

Senioraftalen Greve Golfklub - med Frede i spidsen - har indledt samarbejde med 

Golfmanagement og Ældresagen for at få medlemmer af Ældresagen til 

at starte med golf på Par banen, for senere at blive medlemmer af Greve 

Golfklub. Ældresagen har 6000 medlemmer i området. Smørum er ikke 

med i ordningen men følger udviklingen i Greve nøje. 

 

År 2012 Kun få spillere har skiftet medlemskategori. I 2011 må vi kigge på 

hvilke medlemstyper hos os selv, og i andre klubber, der har 

succes/fiasko. Formentlig er det først i 2012 at medlemmerne har 

”forstået” markedet og agerer derefter. Vi skal være parate til at omstille 

og være ”smarte”. 

 

Begyndere Begyndere skal nu oplæres af Peter Jeppesen i Greve, men de har stadig 

mulighed for at også at spille på Par 3 i Smørum - både i private runder 

og i de arrangerede matcher. Men det er Peter som suverænt afgør 

hvornår en spiller er klar til at spille på lang bane. Jens har forsøgt at 

tilpasse folder til den nye situation med en fuldtids pro. 

 

Dannebrog Enighed om at banens greenkeepere og klubbens ledere gerne må hejse 

Dannebrog ved arrangementer, på anerkendte flagdage og ved danske 

golfspilleres sejre på Europatouren. Og pille det ned igen i henhold til 

flagreglerne. 

 

Eventuelt Golf-Suite er bagud, men nu har vi lavet en projektplan til Søren som vi 

håber kan hjælpe Søren med at strukturere sin tid og sit arbejde. Banen 

bekoster en hjertestarter til rabatpris. Nøglemedarbejdere og 

”nøglemedlemmer” - feks baneservice kommer på hjertestarterkursus. 

 

 Jens sørger for hole-in-onepræmier mm. 

 

 


