
 

Greve Golfklub 

Samarbejdsudvalg 

REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2015 

Dato:  24. februar 2015 

Til stede: Jakob Lunøe (JL) – Greve Golf ApS 

Stine Kiel Larsson (SKL)  – Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

Stig Person (SP) – Greve Golfklub 

Lars Hartig (LH) – Greve Golfklub 
 

DAGSORDEN  

1. Mødets åbning - herunder fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 2 – 2014 den 19. december 2014 

3. Parterne orienterer om væsentlige områder siden sidst både i Samarbejds- og i Driftsområdet.  

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. februar 2015 

b) Overordnet aktuel økonomisk status 

c) Virksomhedsplan 

d) Ordinær generalforsamling 5. marts 

e) Evt. andre aktuelle emner 

5. Status ApS’et 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b) Funktion klubhus og restaurant 

c) Company Days – antal, afvikling m.m. 

d) Evt. andre aktuelle emner 

6. Nødvendige (lovmæssige) ændringer i eksisterende lejeaftale – jfr. Sidste møde pkt. 3 v/SKL og 

FKC. 

7. Lukket drøftelse: 

a) Status på etablering af klublokale på 1. sal 

b) Drøftelse af budget og økonomi for 2014 og 2015 

c) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

d) Administrationsaftale v/FKC 

e) Evt. andre aktuelle emner 

8. Status på samkøringen af det praktiske fælles sekretariatsarbejde – jf. sidste møde pkt. 7 v/SKL og 

SP. 

9. Evt. nyt fra fællesarbejdet omkring PR, Golfens Dag, Linksuge m.m. v/SKL, FKC og IL. 

10. Status og orientering om arbejde og indberetninger på Miljøområdet v/SKL og LH. 

11. Status på forberedelse og igangsætning af ”selvstændige grupper”  sidste møde pkt. 10 v/FKC og LH 

Område vedr. banepleje 

Område vedrørende sekretariatsservice, banekontrol, baneservice m.v. v/FKC og LH. 

12. Næste møde 

13. Mødets afslutning. 



 

Ad pkt. 1 FKC åbnede mødet ved at byde velkommen. Afbud pga. sygdom fra Peter Thomsen. 

Den udsendte dagsorden godkendtes. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 2 / 2014 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 FKC orienterede på klubbens vegne:  

efter mange anstrengelser er hele træningsområdet på plads med 

trænere/udvalg/baneejere. Der er forhandlet fast pris for det samlede træningsforbrug. De 

enkelte udvalg er ansvarlige for timestyringen. 

Ligeledes er boldopsamlingen sat i struktur. Med den nye kontingentstruktur, hvor alle 

fuldtidsmedlemmer nu råder over boldnøgle, er der fundet en anden løsning med 

elitespillerne for opsamling af bolde. Spillerne har taget godt imod det nye forslag og har 

meldt sig til at samle bolde. Som modydelse modtager spillerne en green fee voucher samt 

3 træningslektioner hos Axel. Damespillerne får det samme mod at de samler bolde langs 

hækken rundt om driving range. 

Sekretariatsmøde den 7. januar var konstruktivt og givtigt med mange gode emner, som 

der løbende følges op på.  

Klubben er inde i en god udvikling med mange spændende projekter. 

 

SKL orienterede på baneejernes vegne: 

På infomøde, ris og ros fremkom et par forslag til forbedringer på anlægget: 

Green på hul 13: problemer med bolde fra drivingrange. Forskellige løsningsmodeller 

blev drøftet. SKL undersøger muligheder for stolper med net langs rangen. SKL får målt 

området op og konkretiseret mulighederne. 

Huloversigter på teesteder: det blev på infomødet påpeget, at skiltene på enkelte huller 

står uhensigtsmæssigt for damespillere. IL tjekker omfanget af problemet næste gang hun 

spiller. 

Gangareal til lynskure bør flisebelægges. SKL beder Søren undersøge forholdene. 

Huller i vejen: et evigt aktuelt problem som nok snarere bunder i metrologiske forhold. 

Det er et langsigtet problem. SKL / FKC / LH kortlægger problematikken med vand på 

banen og forelægger det for borgmesteren ved en given lejlighed. 

Boldvaskere/håndklæder: generelt fandt ejerne ikke håndklæder som en god idé, da de 

hurtigt forfalder. Mht. boldvaskere, bænke osv, så har klubben søgt DGU om nogle midler 

til dette formål, men endnu ikke fået svar. 

Skinner med afstand på drivingrangen: en ret bekostelig affære, så SKL foreslår, at 

tønderne males med tydelig angivelse af afstande. 

  

Ad pkt. 4 a) Medlemstal pr. 1. februar 2015: 917. Målet er en stigning på minimum 100 

medlemmer i løbet af 2015. Klubben har via Golfspilleren i Centrum programmet 

modtaget tilbagemeldinger fra 30% af de udmeldte. Det var glædeligt at se, at 

årsagerne primært var bopælsflytning, manglende tid osv. Ingen deciderede 

utilfredse udmeldinger. 

 

b) SP orienterede om økonomien. Der er stadig enkelte restanter. Klubben følger de 

lagte budgetter. 

 

c) Virksomhedsplan: klubben havde varslet at der kommer en overordnet 

virksomhedsplan i løbet af 2015. I denne indskrives også samarbejdet med 

sekretariatet.  

 

d) Der er udsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 5. marts. Der er 

ingen indkomne forslag. Enkelte medlemmer har rekvireret klubbens regnskab. 

 

e) Ingen yderligere punkter.  



  

Ad pkt. 5 a) SKL orienterede om APS’et økonomi. Regnskabet er p.t. hos revisor og foreligger 

således ikke. Økonomien følges tæt og drøftes på næste SU møde. 

 

b) Klubhus/restaurant: APS’et forsøger i det omfang det er muligt at holde åbent i 

weekenderne i vinterhalvåret. SKL undersøger mulighed for betaling via 

Mobilpay, når terminalen ”låser”. Alle med administratorret til Golfbox kan låse 

skærmen op igen. 

 

c) Company Days: antal og afvikling er inden for det aftalte. 

APS’et arbejder på at lave et ”klub-i-klubben” tilbud til rundsending til andre 

klubber. 

 

d) Ingen yderligere punkter. 

  

Ad pkt. 6 SKL og FKC foretager de nødvendige lovmæssige ændringer i den eksisterende lejeaftale 

jf. referat fra seneste SU møde.  

  

Ad pkt. 7 Lukket drøftelse – refereres ikke 

  

Ad pkt. 8 Samkøringen af det praktiske fælles sekretariatsarbejde fungerer fint og efter planen.  

  

Ad pkt. 9 Linksugen er så småt i støbeskeen. Det første møde i gruppen har været afholdt og næste 

møde afholdes den 9. marts.  

Golfens dag er 19. april fra 14 – 16. IL er tovholder. 

  

Ad pkt. 10 SKL skal indberette grønt regnskab inden 1. marts.   

  

Ad pkt. 11 Selvstyrende grupper: 

Første gruppe er allerede fuldt etableret omkring pleje af hul 7.  

SKL meddelte, at hun sørger for at få leveret blomster kort før påske, så en gruppe kan 

plante disse omkring terrasseområdet.  

  

Ad pkt. 12 Næste møde: 16. juni 2015 kl. 16 

  

Ad pkt. 13 Mødet sluttede kl. 18:30 

 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

25.02.2015 


