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Greve Golfklub                     

Bestyrelsen 

 

                                    

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03 den 16. juni 2016 i Klubhuset  

 
Deltagere:   

Frede Kruse Christiansen (FKC)  

Jesper Carstensen (JC)    

Jeppe Dohn (JD)   

Benny Flindt (BF) 

Ole Kahlen (OL) 

Claus Lindqvist (CL) 

Roland Pedersen (RP)  

Lotte Stoltenberg (LS) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Afbud:                                

Inge Larsen (IL)   
D A G S O R D E N 

  

1: Mødets åbning. 

 

2: Siden sidst     
a) Opfølgning på -  og godkendelse af referat fra møde nr. 1 den 23. januar og  

nr. 2 den 3. marts -2016. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU.  

- Træningsaftalerne ændret og på plads for 2016. 

- Personalesituationen. 

 

3: Samarbejds- og Driftsudvalg. 

     a: Evt. bemærkninger vedr. møde nr. 1-2016 afholdt den 31. marts 2016.   

 

4: Klubarbejdet – de faste udvalg. 

    Hvert af de 7 faste udvalg har ordet på skift over flg. emner: 

     a: Orientering om/referat af møder og arbejde i sæsonen indtil nu. 

     b: Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 
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     c: Orientering om udvalgets planer og arbejde i resten af sæson 2016. 

     d: Orientering om udvalgets planer og arbejde i 2017. 

     e: Udvalgets økonomiske status. 

     f: Udvalgets sammensætning 

 

5: Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl. 

     a: Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 1, 2, 3 og 4 - 2016. 

     b: Overblik fra Ad hoc udvalget for Linksugen 2016 v/ Jeppe Dohn. 

     c: Status Sponsorudvalget v/FKC. 

     d: Skoleprojektets evaluering – FKC mail af 7. juni. 

     e: Det nye skoleprojekt – skal vi deltage? – 2 bilag fra FK vedhæftet. 

     f: Synspunkter på den nye hjemmeside.          

     g: Dana Cup 2016 - Status og sidste nyt  v/LS. 

h: Golfspilleren i Centrum v/LS. 

- Samarbejdsaftale med DGU. 

- Etablering af følgegruppe fra bestyrelsen. 

- Andre emner. 

 

 

      

6: Økonomi 

     a: Medlemsstatus 1. juni 2016 – bilag vedhæftet. 

     b: 2016 bevillinger fra Bredde- og Grevepuljerne – bilag mail af 24. april fra Fkc. 

     c: Overordnet økonomisk status.  

     d: Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

7: Fremtid. 

    a: Ris – Ros – Info medlemsmøder i 2016 og 2017 

    b: Bestyrelsens behov/ideer til klubaftener – med eller uden spisning – fagligt golfindhold –     

        andet indhold som aktivitet i de nye klublokaler. 

    c: Om brugen af DGU Introduktionskort – bilag vedhæftet om tidligere synspunkter. 

    d: Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

  

8: Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.: 

    Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, Ældresagen,  

    DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

    Bl.a.   

    a: Kontakter til/fra Borgmester Pernille Bechmann  - bilag vedhæftet. 

    b: Nyt ”Idrætssekretariat” orientering ved MS.  

    c: DGU’s Regionalmøde 2016 hos os. 

 

9: Mødekalender:  

- FU møde nr. 5 – 20. juli 2016. 

- FU møde nr. 6 – 01. september 2016. 

- Bestyrelsesmøde nr. 4 –  o6. oktober 2016. 

 

10: Mødets afslutning – forventes kl. ca. 20.30. 
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Ad 1    Mødets åbning  

a) Velkomst ved FKC  

             Referat fra møde nr.1.af 23.januar og nr.2 af 3. marts 2016 er godkendt uden kommentarer 

Ad 2    Siden sidst  

b) Fordeling og placering af trænertimer er på plads i 2016 og der skal udarbejdes en nøje 

afstemt plan for 2017. 

c) Den daglige leder af cafeen har opsagt sin stilling pr. 30.juni 2016, i stedet er ansat Charlotte 

Hindkjær. 

Assistent Ove Hansens ansættelsesperiode udløber den 30.juni 2016 

Greenkeeper elev Kenneth Dam Ljørrings elevaftale forlænges til medio september. 

            Greenkeeper Henning Lund er ansat frem til 1. november 

Ad 3    Samarbejds- & driftsudvalg 

            Referater fra samarbejds - og driftsudvalgsmøde 1/2016 af den 31.marts er taget til  

            efterretning.   

Ad 4   Klubarbejdet - de faste udvalg    

           Juniorudvalg: 

           Cl. Orienterede om sæsonforløbet herunder en vellykket tur til Bornholm hvor 

           en forældre påtog sig ledelsesopgaven. 

           Det er generelt et problem at få voksne til at hjælpe med at støtte juniorerne. 

           Det blev foreslået: 

           -at de skriftlige henvendelser bliver suppleret med telefoniske. 

          - at nye juniores forældre bliver indkaldt til informationsmøde. 

          - at Jeppes kartotek med medlemmer der har tilbudt sig som frivillige, bliver  

                gennemgået      

          - at valg af ugedage for aktiviteter bliver ændret 

          Endelig blev det oplyst at der er planlagt en junior camp samt natgolf, at der skal 

          arrangeres aktiviteter for dværgkaniner, og at det er absolut nødvendigt at få hjælp til  

          sommerferie golf.   

 

          Regel & handicapudvalg: 

          RP. Der har været holdt orienteringsmøde om ændringer af golfreglerne.  

          Der bliver løbende gennemført regulering af handicap i forbindelse med tællende turneringer. 

          Årsreguleringerne har medført en del ændringer af handicap men der er fortsat en større  

          gruppe der ikke får indberettet tilstrækkeligt mange runder til at fastholde deres EGA 

          handicap.  

          Regel- og Handicapudvalget blev opfordret til at få afstandsmåling indarbejdet i vore lokale 

          regler. 

           

          Eliteudvalget 

          JC. Elite truppen har en høj aktivitet 

1. holdet forventer oprykning men er afhængig af 2.sejre  

2. holdet det er fortsat uklart om holdet kommer med i kvalifikations feltet  

3. holdets placering er uændret 

Dameeliten forventer ikke at ændre status 

Med det nuværende antal træningstimer er det ikke muligt at gennemføre en kvalificeret 

hjælp til alle elitespillerne, og det overvejes derfor at opdele elite spillerne i differentierede 

grupper.  



4 

 

Udvalgte juniorspillere indgår i udviklingen af eliteholdene samt er med i turnerings      

Elitespillerne har behov for at kunne spille fra back tee i turneringer. 

Det undersøges om eliteholdet kan få egne sponsorer uden at det giver problemer 

I forhold til Greve Golfbanes sponsoraftale rettigheder. 

 

Begynderudvalget: 

MS Der er et usædvanligt stort antal prøvemedlemmer og en stor del af dem erhverver golf 

kørekort. 

Den store tilgang af prøvemedlemmer medfører behov for flere trænertimer selv om der er 

gode hjælpere. 

Der bør udarbejdes certifikater, så kaninerne har dokumentation for at de har bestået prøven. 

Der er behov for at få afklaret i hvor høj grad det er sekretariatets opgave at kontakte 

medlemmerne. 

Det vil blive forsøgt at etablere et fælleskab for ”vilde kaniner ” (kaniner der har erhvervet 

DGU kort), og som ikke har etableret et netværk.  

Der er mange unge blandt de medlemmer, der tager kørekort og det forventes, at tilgangen af  

nye medlemmer derfor i højere grad vil ske som greenfee spillere. 

 

Bane og miljøudvalg: 

OK. Udvalget har været på markvandringer som optakt til igangsættelsen af bane 

Service/kontrol. I den sammenhæng blev der efterlyst mere sand i bunkers. 

Der er 20 medlemmer der har påtaget sig opgaven at tage vagter i weekends  

Vagterne er stort set alle ældre medlemmer. 

Der mangler et antal veste til vagterne, så de bliver synlige. Ole indkøber/omfordeler. 

Udvalget vil kun køre rundt på banen, såfremt det af sikkerhedsmæssige grund kan ske i 

afskærmede køretøjer. FKC tager sig af dette. 

Heldigvis er der ikke konstateret manglende greenfee betalinger. 

Der har været 4 udvalgsmedlemmer på DGU kursus i bane service. 

 

Turneringsudvalg 

JD. Udvalget har haft høj aktivitet og der foreligger nu færdig plan for 

arrangementerne i Linksugen  

Hovedsponsor bliver Santander bank men også andre (Zenith Consult, Carlsberg, Wilson, 

Abacus, Cobra og naturalier)  

Der er sendt materiale ud til nærliggende, klubber og der er ved at blive sendt indbydelser  

ud til tidligere deltagere ligesom der kommer annoncer i et af golfbladene. 

Der er, eller vil blive gennemført 11 klubturneringsdage i 2016 

Der er behov for markerings materiale, måleudstyr og oprettelse af et depot så eksisterende  

          udstyr er til rådighed. FKC drøfter sagen med ejerne.  

          Betalingsmodulet i forbindelse med turneringer er nu i funktion, og der er for øjeblikket et  

          mindre overskud på brugen af systemet. 

 

Afslutningsvis bad FKC på vegne FU om, at hver enkelt udvalg i perioden frem til næste 

bestyrelsesmøde i oktober fremsender mindst 1 mødereferat til FU. 

 

 

  

 



5 

 

 

 

Ad 5 Klubarbejdet-forretningsudvalg m.fl.  

           

a. Der var ingen bemærkninger til referaterne fra FU møde 1,2,3og 4 .   

b. Er refereret under turneringsudvalg 

c. Sponsorudvalget har ligget stille i en periode men forventes at komme i gang i forbindelse 

med ændringer af arbejdsmæssig status samt tilgang af nye interesserede medlemmer via 

Golfspilleren i Centrum. 

d. Skoleprojektet har fungeret godt med antal deltagere og alderstrin. 

e. Det nye skoleprojekt er meget svært at medvirke til i den nuværende form  

Vi ønsker kun at medvirke såfremt der tilføres ressourcer svarende til 2 PRO trænere pr. 

klasse med omkring 25 elever. FKC afsender klubbens ansøgning og krav.  

                   

f. Der var ikke den store begejstring omkring farvevalg og disponering men ingen 

bemærkninger til det indholdsmæssige. 

Konkret ønskes at log in til Golfbox flyttes op i højre side og at grøn og  

rød farve af hensyn til farveblinde ikke må blandes. 

Endelig at siden ikke er i balance når rammen der peger på aktuelle oplysninger    

bliver markeret    

  

g. LS oplyste at der var ved at blive indhentet navne på frivillige aktive medlemmer  

Der kan deltage i turneringen  

 

h. Det indsamlede materiale fra Golfspilleren i centrum blev drøftet og der blev nedsat  

en følgegruppe til at analysere de indkomne forslag og bemærkninger: 

Følgegruppen består af OK, LS, MS og hvis det er muligt Stine. 

 

Ad 6 Økonomi 

 

a. Medlemsantallet er nu igen oppe på ca.1000 inkl. et større antal prøvemedlemmer end 

tidligere. Med baggrund i aktivitetsudviklingen forventes at et større antal 

prøvemedlemmer fortsætter medlemskabet.   

         

b. FKC orienterede om at vi har fået midler til Golfudstyr (Trackmann og buggy) 

 

c. BF orienterede om at økonomien passer fint med budgettet men at der er en vis usikkerhed 

omkring greenfee indtægterne på grund at det stigende medlemstal og usikkerhed om 

påvirkningen af Selandia aftalen.   

 

 Ad 7 Fremtid 

 

a. Ris og Ros mødernes placering efter afslutningsturneringen herunder præmieoverrækkelse 

skal gendrøftes i FU. 

 

b. Ingen indlæg. 
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c. Der var enighed om, at fordeling af DGU´s introduktionskort m.m. fordeles efter 

hjulplanens (Jeppes) forslag med 3 års intervaller. Fordeling skal gælde fremover indtil 

videre og 

nye bestyrelsesmedlemmer træder ind på de afgående medlemmers pladser med samme 

funktion.   

 

d. Ingen emner 

  

 

Ad 8 Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner 

 

a. Der afholdes møde med den kommunale administration om problemerne 

      oversvømmelser og skiltning der henviser til golfbanen. 

               Hjerteforeningen indgår i et samarbejde med DGU på landsplan og med Greve Golfklub    

               lokalt. Der arbejdes på at Hjerteforeningen anlægger en vandre sti på golfarealet under      

               hensyn de spillemæssige forhold. Kontaktpersonen hos Hjerteforeningens afdeling i Greve  

              er vort med Torben Lindholm, 

  

b. Sekretariatets rolle blev drøftet, herunder kunde betjening i forbindelse med turneringer     

I den forbindelse var det opfattelsen at omfanget af sekretariatets opgaver gør at personalet 

ikke skal indgå i en løsning af cafeens opgaver. 

Til orientering vedlægges et budget der viser at det er meget svært at få cafeens  

økonomi til at hænge sammen. Hvis driften fortsætter på nuværende niveau vil der være et  

underskud på ca.100.000 i år og det er uden udgifter til lokaleleje, varme, vand og EL.   

Punktet skal drøftes på det nærmest kommende FU møde. 

 

c. Det er besluttet at vi ikke følger DGU datoen der er fastlagt i forbindelse med at tage en 

ven gratis med, men at vi muligvis afholder eventen på en anden dato. 

  

        d.    DGU´s regionalmøde 2016 afholdes hos os den 2.november   

 

Ad 9       Mødekalender 

-        FU møde nr. 5 – 20.juli 2016 

-        FU møde nr. 6 -    1. september 2016 

-        Bestyrelsesmøde nr. 4 – 6.oktober 2016  

-  

Ad 10     Mødet sluttede kl. 20.45 

 

 

 

 

Referent BF 28/6.2016 

                  

 

 

 

 

  


