
 

Greve Golfklub 

Samarbejdsudvalg 

REFERAT 

Møde: Nr. 2 / 2015 

Dato:  16. juni 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 

 
 

DAGSORDEN  

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

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 1 – 2015 den 24. februar 2015. 

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

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. juni 2015. 

b) Overordnet aktuel økonomisk status 

c) 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. Lukket drøftelse: 

a) Status på etablering af klublokale på 1. sal 

b) Drøftelse af budget og økonomi for 2015 

c) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

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

e) Status Leje- og Administrationsaftale v/FKC 

f) Strøtanker og idébank til kommende drøftelser mellem SKL og FKC om denne og næste 

sæson – se bilag. 

g) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) PR, Golfens Dag m.fl. v/SKL, FKC og IL. 

b) Status Linksugen – initiativer og turneringer.  

8. Status på forberedelse og igangsætning af ”selvstændige grupper”  v/FKC 

a) Område vedr. banepleje 

b) Område vedr. sekretariatsservice, banekontrol, baneservice m.v. v/FKC 

9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 

  



 

 

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

Den udsendte dagsorden godkendtes. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 1 / 2015 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 Der var ingen specifikke områder at orientere om. 

  

Ad pkt. 4 a) Medlemstal pr. 1. juni 2015: 972 medlemmer. 

Ved Golfens Dag blev der tegnet 23 prøvemedlemskaber med ”gratis 

prøvemedlemskab frem til 30. juni 2015”. Disse 23 prøvemedlemmer modtager en 

mail fra sekretariatet med information om, at deres medlemskab udløber 30. juni 

og tilbud om at de kan fortsætte prøvemedlemskab mod indbetaling af 400 kr. for 

de næste tre måneder (eller vælge andet medlemskab). Alternativt anses de som 

værende udmeldt af klubben.  

 

b) SP orienterede om økonomien. Klubben afventer endelig information fra SKL 

omkring ændret økonomisk udligning med klubben. 

 

c) Ingen yderligere punkter.  

  

Ad pkt. 5 a) SKL orienterede kort om APS’et økonomi. Regnskabet er godkendt med en 

balance på -4500 kr.  

JL efterlyste en måde at få konverteret alle de billige medlemskaber over til de 

dyrere medlemskaber. Mange ting er allerede afprøvet (turnering for 

greenfeemedlemmer, greenfeevouchers, gavekort osv.) Der afprøves nu med et 

gavekort til shoppen på en større beløb.   

b) Klubhus/restaurant: Bemanding ok, ellers intet nyt at referere. 

c) Company Days: Der kunne ønskes flere company days. Arbejdet omkring 

company days 2016 bør allerede nu igangsættes. IL meddeler SKL nogle navne på 

arrangører af company days.  

Tekst omkring præmiesponsorater  specificeres nærmere af fkc.  

d) FKC spurgte til om ejerkredsen vil etablere/styrke erhvervsklub. JL kan ikke svare 

på dette p.t. Ingen yderligere punkter. 

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – refereres ikke 

  

Ad pkt. 7 a) Golfens Dag gav 23 prøvemedlemmer og et antal øvrige medlemskaber. Klubben 

valgte ikke at deltage med større arrangement ved Greve Kommunes sundhedsuge. 

Sundhedsugen må anses for at være et flop. Kommunens PR-indsats omkring 

sundhedsugen er stort set ikke eksisterende, så GGK får ikke det store ud af dette.  

Det kunne være ønskeligt og sandsynligvis befordrende for medlemstilgang og -

fastholdelse, hvis man kunne udnytte baneejernes navne i PR øjemed. Det kunne f. 

eks. være par årlige arrangementer (f.eks. clinic med Leif Nyholm) 

Klubben har ladet fremstille et antal postkort, som skal distribueres ud til lægehuse 

osv. Idéen med kortene er igennem de sundhedsmæssige aspekter at tiltrække nye 

medlemmer. 

b) Udvalget der arrangerer Linksugen i uge 29 arbejder på højtryk for at få alle ting 

på plads til ugen. Der afholdes løbende møder, hvor der følges op på tilmeldinger 

osv.  

  

  



Ad pkt. 8 a) De selvstyrende grupper fungerer endnu ikke optimalt, men der arbejdes på alle 

områder.  

b) Banekontrol vil blive iværksat hurtigst muligt. SKL instruerer SP i at udskrive 

startlister.  

  

Ad pkt. 9 Næste møde : Tirsdag den 15. september 2015 kl. 16.00 

  

Ad pkt. 10 Intet at referere 

  

 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

28.06.2015 


