
 

Greve Golfklub 

Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2016 

Dato:  31. marts 2016 

Til stede: Peter Thomsen (PT) – Greve Golf ApS 

Stine Kiel Larsson (SKL)  – Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

Benny Flindt (BF) – Greve Golfklub 

Afbud fra Ole Kahlen – Greve Golfklub 
 

DAGSORDEN  

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

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 4 – 2015 den 27. november 2015 

(Emne fra sidste møde optaget på denne dagsorden under pkt. 7C) 

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

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. april 2016 

b) Overordnet aktuel økonomisk status 

c) Ordinær Generalforsamling 2016 

d) Evt. andre aktuelle emner 

5. Status Ejerne 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b) Funktion klubhus og restaurant 

c) Udvikling i Company Days. 

d) Udviklingen vedr. erhvervsklub / Erhvervsklub 2016.  

e) Evt. andre aktuelle emner 

6. Lukket drøftelse: 

a) Afslutning på etablering af klublokalerne på 1. sal 

b) Drøftelse af budget og økonomi for 2016 

c) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

d) Status på implementeringen af det fælles sekretariatsarbejde (økonomi og administration) 

e) Ændringer i ejerkredsen 

f) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Status på starten af baneservice – teknisk, praktisk. 

b) Status på brugen af betalingsmodulet. 

c) Indsatsen omkring PR, annoncering m.v. 

d) Om fastholdelse af medlemmer m.m. jfr. Sidste møde pkt. 7b 

e) Golfens Dag den 17. april 

f) Linksugen – foreløbige planer for 2016 

g) Evt. andre aktuelle emner.  

8. Status på driftsområder 

a) Banestatus –planer 

b) Maskinpark 



c) Miljøindberetning m.v. 

d) Personaleforhold, uddannelse m.v. drøftet under pkt. 6c 

e) Evt. andre aktuelle emner 

9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 

 

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

Den udsendte dagsorden godkendtes uden tilføjelser. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 4 / 2015 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 FKC orienterede kort om sæsonen som så småt er gået i gang. 

  

Ad pkt. 4 a) Medlemstal pr. 1. april 943 medlemmer.  

Der er fortsat en del restanter.  

b) BF orienterede om klubbens økonomi, der følger det budgetterede.  

c) FKC orienterede om klubbens ordinære generalforsamling, som blev afholdt 

torsdag, den 3. marts. Klubben havde til lejligheden besøg af DGUs formand Jim 

Staffensen, der holdt et oplæg i forlængelse af generalforsamlingen.  

Bestyrelsen konstituerede sig ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. Stig Person 

afgik og blev erstattet af Benny Flindt som kasserer. Lars Hartig afgik og blev 

erstattet af Ole Kahlen som formand for Bane- og miljøudvalget.  

d) Ingen yderligere punkter.  

  

Ad pkt. 5 a) SKL orienterede om økonomien, som kører tilfredsstillende og efter det 

budgetterede. Regnskabet for 2015 forventes at balancere. Alle midler anvendes til 

investeringer på banen og anlægget.  

b) Der kan konstateres en god aktivitet i klubhus og restaurant. 

Der er lidt udfordringer, når det store restaurantlokale er lukket for selskab, da det 

kniber med plads til de spillere, der kommer ind efter endt runde. Klublokalet på 1. 

sal kan tages i anvendelse, men adgangsvejen dertil er ikke optimal i forhold til 

restauranten.  

Desuden mangler der et depotrum til ekstra stole/borde osv.  

Ellers fungerer alle lokaler rigtig godt. 

Bordopstillingen på 1. sal: det er ikke afgørende, hvordan bordene stilles op. De 

skal blot stå pænt og der må ikke henstå service, så lokalerne til enhver tid 

fremstår præsentable.  

SKL understregede at klubmedlemmerne altid prioriteres, når der f.eks. er 

selskaber. Ingen medlemmer afvises således pga. travlhed ved et selskab, men der 

kan dog i nogle tilfælde opstå lidt ventetid og udvalget på menukortet vil måske 

være reduceret.  

c) Company Days 2016: der er booket mindre grupper. Der er lagt en strategi for at 

tiltrække flere company days til Greve. Greve Golf er indstillet til Greve 

Erhvervspris 2015. Prisoverrækkelsen sker den 28. april 2016.   

d) Intet nyt at referere omkring sponsorater og erhvervsklub 2016.  

e) Der er sket en mindre ændring i ejerkredsen. Leif Nyholm og Jakob Lunøe har 

ønsket at udtræde af ejerkredsen, der derefter fortsætter uændret. 

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – refereres ikke 

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) Baneservice blev startet i påsken og tiltaget blev vel modtaget. Der var en lille 

udfordring med golfbox, men det blev løst. Arbejdet fortsætter.  

b) Betalingsmodulet er iværksat og fungerer tilsyneladende fint. Første turnering med 

betalingsmodulet afholdes den 3. april.  



Der indføres mobilepay i restauranten.  

c) PR og annoncering.  

PR udvalget har ligget stille i nogen tid. IL indkalder til et snarligt møde.  

IL mente at Sydkysten holder igen med det redaktionelle stof, da vi ikke tegner 

annoncer. IL har i år fremsendt 3 artikler (Golfens Dag, Generalforsamling i Greve 

Golfklub samt Med Greve Golf i Portugal) som endnu ikke er bragt. SKL sætter 

arbejdet med en annonce til Golfens Dag i gang. 

d) Medlemsfastholdelse blev drøftet. Det nye SGS-samarbejde er en del af 

fastholdelsesprocessen ”value for money”. IL mente at én af de afgørende ting for 

fastholdelse af medlemmer er det sociale liv og at medlemmerne integreres i det 

sociale liv. Klubberne-i-klubben har her en vigtig opgave.  

e) Arbejdet med at arrangere Golfens Dag er i fuld gang. IL inviterer alle 20 byrødder 

personligt. Desuden sendes invitationen til 1000 medlemmer af GIF, 600 

medlemmer af den lokale hjerteforening og der agiteres for dage på sociale medier 

osv. 

Der er konkurrencer på dagen: der trækkes lod blandt alle nye fuldtids- og 

hverdagsmedlemmer om et par golfsko. Der trækkes lod blandt alle nye 

prøvemedlemmer om to begyndersæt med bag og jern. 

For medlemmerne udlodder vi en konkurrence om brunch for 20 personer i 

restauranten blandt alle de gæster, som kommer på dagen og angiver, hvem der har 

inviteret dem til dagen. 

f) Linksuge 2016. The Open er i år flyttet til uge 28, men Greve Golfklub fastholder 

afviklingen af Linksugen i uge 29.  

Der afholdes et snarligt møde i Linksgruppeudvalget. 

g) Ingen yderligere emner. 

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner: 

a) Der informeres løbende om banen og arbejdet på denne. Dette sker bla. via 

KlubNyt. 

b) Intet at referere. 

c) Miljøindberetning er gået efter planen. 

d) Drøftet under punkt 6c 

e) Intet yderligere at referere. 

  

Ad pkt. 9 Næste møde fredag den 30. juni 2016 kl. 17  

  

Ad pkt. 10 Intet at referere 

  

 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

09.04.16 


