
Referat fra møde i Samarbejdsudvalget Greve Golfbane og Greve Golfklub 

mandag den 15. august 2011 kl. 15.00 i Klubhuset. 

 

 

 

Deltagere: Jette Christensen, Peter Farholt, Jens Peter Rasmussen 

                  Claus Voglhofer, Frede Kruse-Christiansen 

 

 

 

Jens Peter Rasmussen bød velkommen. 

 

Leifs bortgang Driften af Greve og Smørum fortsætter i Leifs ånd – dvs golf er for alle, 

og alle er velkommen. Selvfølgelig kan og skal vi tilpasse os de vilkår vi 

arbejder under og vi kan handle og beslutte. 

 

 Leif bliver i selskabets bestyrelse erstattet af et nyt medlem og det er på 

tale at få yderligere et medlem. Bestyrelsen vil være sammensat ud fra 

helt professionelle hensyn. 

 

Greenfee Der skal ske en synliggørelse af gældende greenfeepriser for udvalgte 

grupper – herunder greenfeeaftaler med andre klubber, gæster til 

medlemmer osv , osv. Hverken gæster eller personale skal være i tvivl 

om prisen på et givent tidspunkt. Jens og Peter laver oversigt som også 

kan og bør bruges til afstemning af greenfees ifølge startliste, 

greenfeebog og kasse. 

 

Klubandel                           Hvordan bruges pengene? Ny buggie til udlejning, baneservice m.m. 

                                           Bruge pengene til at generere flere medlemmer til fælles glæde. 

 

                                           Klubben har været tilbageholdende og klarer sig bedre end budgettet, 

men vil gerne hjælpe med positive aktiviteter, bl. a. ved samarbejde 

omkring anskaffelse af en buggie mere til udlejning, brug for matcher, 

baneservice m.m.. Desuden vil klubben i højere grad købe prolektioner 

til elite og junior, i modsætning  til sidste vinterhalvår. Om muligt også 

afsætte midler for at indgå i arbejdet med at skaffe flere medlemmer. 

Jens laver oplæg på dette. 

 

Nye medlemmer Vi er nu 500 medlemmer! –Vi har medlemmer i alle kategorier. 

 

Eksisterende medlemmer Nyhedsmail er sendt ud med dette tilbud til Greves medlemmer og 

gæster. 1 voucher til spil på Smørum i weekends efter kl 14. Kr. 200 i 

rabat for hver af op til 4 spillere. Book direkte på Smørums hjemmeside. 

 

Ikke medlemmer I samme mail prøver vi at få årets gæster på Greve golfbane som 

medlemmer af klubben med følgende oplysning: Bliv medlem af Greve 

uden indskud! Betal kontingent fra den måned du melder dig ind! 1 

times gratis undervisning pr uge i sæsonen. 



 

 

 

DGU-match 2012 Vi skal – jfr. DGU’s regler - lægge bane til et arrangement hvert tredje 

år og det må gerne være en match med spillere fra lokalområdet, som 

efterfølgende kan blive vore kunder. Hvilke matcher kan være aktuelle ? 

 

 Claus forsøger at klikke de matcher af vi ikke kan eller vil have, således 

at vi har ”oprykningsspil” tilbage som er for spillere omkring Greve 

Golfbane. Matchen skal bruges som markedsføring af Greve Golfklub 

og bane. 

 

Aftalerne Er ændringer nødvendige ? 

 Vi afholder nyt møde medio/ultimo september vedr aftaler for 2012: 

 

 Med udgangspunkt i Skatte og momsregler samt klubbens ønske om at 

få en mindre årlig indtægt fra de forskellige aktiviteter kunne beregning 

af klubandel til brug for klubbudget måske ændres til at være en 

procentdel af de samlede indbetalinger af spilleret, kontingent, greenfees  

omsætning på Driving Range m.m.  

Banen ønsker at være sponsor for junior- og elite. 

 Formentlig skal vi bibeholde alle nuværende medlemstyper 

 Vi vil ikke pt indføre indskud, men måske når vi når 850 medlemmer, 

eller der hvor vi når ”break even”. 

 

 I Smørum overvejer klubben at hæve kontingentet for alle fuldgyldige 

medlemmer så de kan spille frit i Greve. Indtægten fordeles mellem 

SGK og GGK såfremt det bliver vedtaget. 

 

 Vi skal overveje boldrabatstruktur – herunder tilkøb af fri bolde, samt 

muligheden for at boldkort eller nøgle kan bruges både i Greve og 

Smørum. 

  

 

Nye medlemmer Det blev vedtaget IKKE at indføre indskud da de baner vi konkurrerer 

med ikke har. Dette på trods af, at vi har en bedre bane, men tiden er 

ikke lige til det. Vi skal sikkert op på 850 medlemmer før vi kan tale om 

indskud - afhængig af antal greefeespillere mm. 

 

 Vi skal tale om en hvervekampagne, hvor nuværende medlemmer får 

belønning for at skaffe et nyt medlem. 

 

 Golfens Dag – måske 3 dage og ikke kun 1. Klubben planlægger dagen 

på samme vis som i år – dvs først match derefter Golfens Dag. På dagen 

deltager eliten, Peter Pro, og frivillige fra klubben, samt formand og 

direktør. 

 

 



 Åbne matcher er også en måde at tiltrække udefra kommende spillere. 

Måske en åben herredag, damedag, juniordag, seniordag, midage, 

subelitematch. Eventuelt kan en eller flere af de eksisterende 

klubmatcher gøres åbne. Er matcherne åbne kan vi annoncere dem på 

DGU.org, og Greve og Smørums hjemmeside 

 

 

Stormskaden Har forsikringen godtgjort så der kan gives nedslag i priserne til lejerne ?  

 

 Vi giver ikke nedslag i prisen da forsikringen ikke dækker driftstab. De 

skabslejere som er blevet hårdt ramt, får en gratis greenfee til Greve eller 

Smørum i kompensation, hvis de henvender sig i shoppen. 

 

EU frivillighedsår Kommunens ”frivillig fredag”.  

 

                                           Samarbejdsmuligheder hvis klubben beslutter at deltage. Dog formentlig 

ikke fredag den 30. september, men måske søndag den 25. september 

efter ”ledermatchen”.  

 

Eventuelt Hunde på og omkring banen er ikke tilladt, og det har det aldrig været. 

Vi har set mellem fingrene med det, men nu er der kommet klager over 

dels løsgående hunde, dels efterladte hunde-høm-hømer i bunkers. De 

officielle stier gennem banen må dog fortsat godt benyttes af hunde – i 

snor. 

 

 Golf-Suite er fortsat anledning til en smule frustration hos klubbens 

medlemmer og udvalg. Der sker forbedringer løbende, men vi er endnu 

ikke i hus. Greve bliver i løbet af efterår og vinter tilkoblet Smørums 

samlede EDB-systemer hvilket giver en række fordele. 

 

 

 

 

 

For referatet:    F. Kruse-Christiansen og Jens Peter Rasmussen  


