
GREVE GOLFKLUB 

Samarbejdsudvalget for Ny Greve Golf ApS 

Referat nr. 2/2013 

Dato: 14. august 2013 

Til stede: Leif Nyholm (LN) – Ny Greve Golf ApS 

Stine Kiel Larsson (SKL)  – Ny Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

 

DAGSORDEN 

 

1. Mødets åbning - herunder medlemmernes evt. tilføjelse af emner til dagsordenen. 

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde nr. 1/2012 den 2. maj. 

3. Status klubben 

a. Medlemsudviklingen siden sidst – medlemsoversigt pr. d.d. fremlægges af Stine 

b. Overordnet aktuel økonomisk status 

c. Evt. andre emner 

4. Status banen: 

a. Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b. Den nye lokalplan 

c. Det nye klubhus. 

d. Evt. andre emner 

5. Dagsordenens lukkede del. 

6. Fællesanliggender 

a. Personaleforhold - aktuelt og fremtidigt 

- Bane, sekretariat, café, klub m.fl. 

b. PR-indsatsen, herunder nyt fælles PR-udvalgs kommende arbejde. 

c. Begynderområdet - antal, begynderudvalgets og trænernes indsats. 

d. Aktivitets- og turneringsplanen for 2013 – status og samarbejde om afviklede 

klubarrangementer og Company Days, samt planlagte for resten af året. 

e. Hjemmesiden. 

f. Klubnyt. 

7. Konkrete emner til drøftelse: 

a. Kontingenter og medlemskategorier for 2014 – sekretariatsmødebeslutning af 7. august.  

b. Etablering af nyt modul i Golfbox vedr. tilbud ved tidsbestilling om golf og i Café. 

Sekretariatsmødebeslutning af 7. august. 

c. Forpligtelser i tilfælde af hærværk på 18 hullers banen. 

d. Behovet for frivillige – baneudvalg, baneservice o.a. 

8. Næste møde. 

9. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1  FKC åbnede mødet ved at byde velkommen. 
   

Ad pkt. 2  Referat af møde den 2. maj blev godkendt. 
   

Ad pkt. 3 a. SKL fremlagt den seneste oversigt over medlemstallet. Klubben tæller p.t. 748 

medlemmer. 

 b. Klubben overholder alle budgetter. 

 c. Ingen øvrige emner at behandle. 
   

Ad pkt. 4 a. Alle budgetter overholdes. NGG har et budgetteret underskud for 2013. Det 

ser ud til at være en anelse forbedret om end stadig et underskud.  



 b. Lokalplanen er i offentlig høring i kommunen til 23. august.   

 c. Der er ikke sket ændringer i tegninger omkring klubhuset. Der mangler dog 

fortsat 2 mio. kr til finansieringen før det kan opføres.  

 d. Intet  
   

Ad pkt. 5   
   

Ad pkt. 6 a. Status på banen gennemgået. 

Løntilskudsordningen er ophævet pr. 1. juli 2013 med deraf følgende 

personalemæssige omstruktureringer. 

 b. PR udvalg nedsættes ved næste bestyrelsesmøde inklusive SKL.  

To helsides annoncer med fokus på 2014 priser blev gennemgået. 

 c. Materiale fra Frank Adrian blev gennemgået. Tilkendegivelser om at 

overgangen fra begynder til ”spiller” fortsat er svær, da der ikke er 

begyndertræning. 

 d. Fremtidige company days med deraf følgende banelukning blev gennemgået. 

Ved planlægning af 2014 turneringskalender bør to-dages turneringer (i lighed 

med DJGA i juli) undgås. Ligeledes bør en sådan turnering for juniorer i 

skolesommerferien forsøges lagt på en ugedag i stedet for en weekend. 

 e. Hjemmesiden blev diskuteret. IL og SKL retter fortsat løbende til. En ny – 

mere oversigtlig - forside bør overvejes. 

 f. Klubnyt fungerer fint. SKL har fået få tilbagemeldinger efter opfordringen til 

at komme med ris/ros. 
   

Ad pkt. 7 a. Uændret kontingent for 2014. 

 b. Nyt modul tilkøbes til Golfbox. Modulet gør det muligt for greenfee gæster at 

få en meddelelse fra klubben om diverse tilbud. 

 c. Det er vanskeligt at tegne en dækkende forsikring mod hærværk. Det er 

baneejer, der bærer et eventuelt driftstab ved hærværk. 

 d. Fortsat behov for frivillige til et baneudvalg. FKC afventer udmelding fra Tino 

Pedersen. 
   

Ad pkt. 8  Næste møde fastsat til onsdag, den 25. september kl. 14. 
   

Ad pkt. 9  Mødet sluttede. SKL meddelte, at hun ønskede at iværksætte en 

medlemsundersøgelse. 
   

 


