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Velkomst  Jens bød velkommen 

 

Medlemskategorier Mulige medlemskategorier for 2011 blev gennemgået og vi var enige om 

grundprincipperne, grundpriserne og betalingsbetingelserne. Spilleretten 

for kontantbetalere holdes på samme beløb som i 2010. Frede gav tilsagn 

at i så fald vil klubben heller ikke forhøje deres andel af kontingenterne. 

Derudover tilbydes medlemmerne betaling pr måned via PBS mod et lidt 

højere spilleret og kontingent. 

 

 Medlemskab kan opgraderes i sæsonen, men nedgradering kan finde sted 

ved ”opsigelse” senest 30. november og med virkning fra 1. januar. 

 

 Frede foreslog at klubben ikke forlanger indskud, og for at forhindre at 

medlemmer melder sig ud og ind skal medlemmer som har meldt sig ud 

for at spare kontingent om vinteren betale indskud (kr. 1000-2000) når 

de melder sig ind igen. 

 

 Klubben ser gerne at det er muligt at tilkøbe feks bolde til Rangen, 

undervisning mm - for et højere kontingent ? Og i givet fald til hvilken 

pris ?  Greve Golfbane overvejer. 

 

Det blev vedtaget at opkrævningen, hvis det er teknisk muligt, deles ind i 

DGU-kontingent, klubkontingent og spilleret. 

 



Endelige aftaler om ovenstående indgås august/september og 

bekendtgøres senest ultimo september. 

 

Markedsføring af Greve Golfbane og medlemskab af Greve ny Golfklub, 

sker gennem hjemmesiden, Nyhedsmail og salg gennem 

Erhvervsafdelingen. 

 

Claus stillede forslag om en ”member get member”-kampagne hvor et 

medlem skaffer et nyt og til gengæld får ”et eller andet”. Jens går i 

tænkeboks. 

 

Indretning Indretning af køkken, toilet, cafe og terrasse er overstået - bort set fra 

småting. Klubtavler m klubmestre, samt spillere som har lavet hole in 

one, bliver hængt op inden 7 dage. 

 

 Såfremt der i budgettet er penge til læhegn - om det er pileflet eller bøg - 

så kommer det op også. Medlemmerne vil eventuelt gerne tage træer fra 

banen og plante dem mellem terrasse og puttinggreen - efter Kaspers 

anvisninger. 

 

 Jens bestiller flag til flagstænger til indkørslen - samt, STANDARD-flag 

til flagstang ved terrassen. 

 

 Jens regner ikke med opsætning af TV i indeværende sæson - dels af 

frygt for indbrud, dels da vi skal etablere antenne og parabol, samt betale 

høj licens for ”offentlig” visning af TV. 

 

Tidsplan aftaler Frede kommenterer nuværende gældende aftalesæt da disse skal 

tilpasses - kommentarer sendes til Jens - og aftalesættet klargøres og 

besluttes på møde i samarbejdsudvalget i september. 

 

Greenfeeaftaler Nuværende greenfeeaftaler udløber ved udgangen af 2010. Der er 

plusser og minusser ved greenfeeaftaler så inden nye aftaler for 2011 

bliver indgået skal vi tænke os godt om. 

 

 Claus tjekker at de klubber som vi har indgået greenfeeaftale med gør 

opmærksom på dette på deres respektive hjemmesider - på lige fod med 

det vi gør på www.grevegolfbane.dk 

 

Greve Golfklub Hvad blev der præcist sagt på generalforsamlingen den 10. november 

2009 om dispensation fra DGU ? Frede tjekker notater, samt prøver at få 

bekræftet at klubbestyrelsen allerede på møde med DGU (incl. 

Clemmensen ) i oktober 2009 fik lovning på dispensation. 

 

Fremtiden Greve Golfbane har fået forlænget at lejeaftalerne for jorden frem til 

2013 - dvs at først i efteråret 2013 skal Greve Golfbane købe jorden. 

 

http://www.grevegolfbane.dk/


Eventuelt Vi har juniorsæt til udlejning i Greve - og såfremt antallet af tilmeldinger 

til skolegolf berettiger til det - køber eller låner vi mere udstyr. Klubben 

har fået tilsagn om kr. 7000 i tilskud. 

 

 I forbindelse med juniorcamp i sommerferien kan juniorer få adgang til 

alle faciliteter - minus køkken - og kan spise medbragt mad, samt låne 

grillen. Greve Golfbane vil gerne hjælpe til, men vil ikke have udgifter 

forbundet med det - eller arbejde med oprydning, opvask og rengøring. 

 

 Frede overvejer at ansøge kommunen om kr. 180.000 til 

juniorafdelingen, så kommunen har noget at bruge de penge til, som vil 

tilfalde den efter Greve Golfklubs opløsning. 

 

 Via trygfonden kan vi få hjertestarter uden beregning.  Et klubmedlem 

forestår oplæring af personale ligeledes uden beregning. 

 

 Junior- og elitetræning fortsætter sæsonen ud - skulle klubben ikke have 

midler til at betale for træningen i de sidste par måneden, garanterer 

Greve Golfbane for træning alligevel. 

 

 Såfremt laden kan og må ombygges - og vi har en færdig plan for 

greenkeeperfaciliteter, klubfaciliteter mm. kan klubben muligvis tilbyde 

at lægge arbejdskraft til såfremt baneejer betaler materialer. Der er ikke i 

2010 afsat midler til yderligere forbedringer af faciliteter. 

 

 

 

 

 


