
 

Greve Golfklub 

Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 2 / 2016 

Dato:  30. juni 2016 

Til stede: Magnus Landström (ML) – 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 

Ole Kahlen (OK) – Greve Golfklub 
 

DAGSORDEN  

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

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 1 – 2016 den 31. marts 2016 

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

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

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. juli 2016 

b) Ny samarbejdsaftale med DGU omkring GIC arbejdet 

c) Overordnet aktuel økonomisk status 

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 2016 

d) Udviklingen vedr. sponsorater / Erhvervsklub 2016.  

e) Evt. andre aktuelle emner 

6. Lukket drøftelse: 

a) Drøftelse af budget og økonomi for 2016 

b) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

c) Hovedaftalerne gendrøftes i 2. halvår 2016 

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

forholdet til øvrig adm.  

e) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Fællesmøde med Teknisk forvaltning den 22. juni 

b) Status efter starten af baneservice – teknisk, praktisk. 

c) Status på brugen af betalingsmodulet. 

d) Status på brugen af MobilePay i restauranten – jf. sidste møde 

e) Indsatsen omkring PR, annoncering m.v. 

f) Golfens Dag den 17. april 

g) Status på arbejdet med Linksugen 2016 

h) Fælles følgegruppe til opfølgning af GIC rapporterne 

i) 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. 6b 

e) Evt. andre aktuelle emner 

9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 

 

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

Der var afbud fra Peter Thomsen. I stedet deltog Magnus Landström for ejerkredsen.  

For klubben deltog udover formand og næstformand to konsulenter BF for økonomien og 

OK for banen. 

Den udsendte dagsorden godkendtes uden tilføjelser. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 1 / 2016 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 FKC orienterede kort på klubbens vegne.  

Der afholdes ugentlige sekretariatsmøder. Ved møderne drøftes en række 

problemstillinger og parternes holdninger hertil. Begge parter er tilfredse med møderne.  

  

Ad pkt. 4 a) Medlemstal pr. 1. juli 1036 medlemmer.  

GGKs realistiske medlemsniveau vil nok være ca. 1000 medlemmer.  

Det er glædeligt at konstatere at der er en pæn stigning i fuldtidsmedlemskaber.  

Klubben afventer med interesse afkastet af de tre måneders gratis 

prøvemedlemskab, som har været tilbudt i 2016.  

 

SKL orienterede om status på prøvemedlemskaber:  

Til dato har 79 prøvemedlemmer været igennem systemet. Heraf 58 fra Golfens 

Dag.  

19 har tegnet fuldtidsmedlemskaber:  

Heraf 2 ungseniorer 

5 hverdagsmedlemmer 

12 fuldtidsmedlemmer 

 

Klubben deltager ikke i DGUs landsdækkende rekrutteringskampagne i 

forbindelse med MiD ultimo august. Argumenterne for ikke at deltage er primært 

at det er svært at rekruttere nye medlemmer sidst på sæsonen, da de risikerer at 

blive hængende i systemet over vinteren og således ikke får en optimal oplevelse.  

Der arbejdes i stedet på at lave et par ”spil-med-et-medlem” dage, hvor 

medlemmer kan invitere ikke-golfspillere ud at spille. 

I forbindelse med klubbens idé om en ”Vilde Kaniner” klub-i-klubben fortalte ML 

om REEs tiltag ”nye medlemmers klub”. Begynderudvalget opfordres til at skele 

til denne ordning.  

b) Klubben har indgået et kontraktligt samarbejde med DGU omkring 

analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum. 

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

Der er lidt usikkerhed omkring greenfeeindtægter primært pga SGS samarbejdet. 

Pengene fra dette samarbejde fordeles senere på året.  

Der tilbydes atter halv greenfee i juli måned. SKL kontakter GOLF.DK for at få 

det nævnt i den tilbagevendende artikel omkring billig greenfee i 

sommerferieperioden.  

Der er fortsat restanter. Dog må de tilgodehavende som ligger ved sponsorerne 

betegnes som sikre tilgodehavender.  

d) Ingen yderligere punkter.  

  



Ad pkt. 5 a) SKL orienterede om økonomien. 

Ejernes økonomi er især præget at et underskud på 100.000 kr på restaurantdriften, 

som påvirker regnskabet.  

Charlotte Hindkjær står fremover i spidsen for restauranten og arbejder hårdt på at 

få vendt underskuddet.   

Der er bevidsthed om at restauranten i sig selv er et aktiv for golfbanen og 

klubben, så et break even på restaurantdriften er acceptabelt men driften bør ikke 

give underskud.  

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

c) Company Days 2016: der er booket mindre grupper.   

d) Der har været nogle henvendelser via GiC omkring sponsorere. Disse er 

videregivet til ejerne.  

e) Intet at referere 

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – refereres ikke 

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) Den 22. juni var tre medarbejdere fra Teknisk Forvaltning på besøg i klubben. De 

udviste forståelse for de opridsede problemer og en positiv indstilling til at hjælpe 

med at løse udfordringerne, som omhandler vandproblemer, problemer med 

skiltning på offentlig vej samt det faktum at Greve Golfklub blev forbigået i 

forbindelse med fordeling af penge i puljesystemet.  

b) Baneservice startede den 24. marts.  

Der har været gennemført 23 banevagter, som etableres ud fra hvornår 

belastningen på banen er størst.  

Der har ikke været foretaget nogen indberetninger.  

Udover starterservice og banekontrol har baneservice varetaget salg fra 

restauranten.  

Der er indtil videre planlagt yderligere syv vagter. 

Der afholdes løbende møder med de 15 frivillige, hvor der evalueres på arbejdet.  

c) Betalingsmodulet er iværksat og fungerer tilsyneladende fint.  

d) Der arbejdes fortsat på at indføre mobilepay i restauranten.  

e) PR og annoncering.  

Annonce i Golfavisen vedrørende Linksuge. Derudover har der været bragt en 

artikel i Sydkysten omkring Linksugen. 

f) Golfens Dag blev afviklet den 17. april. Det var en succes, som – trods vejret – 

lokkede mange besøgende til. Arrangementsmodellen fungerede tilfredsstillende.  

Golfens Dag 2017 er søndag, den 30. april.  

g) Linksuge 2016. Arbejdet med planlægningen er fremskredet og flere af 

turneringerne er godt belagt.  

h) Der er nedsat en følgegruppe i forbindelse med analyseværktøjet Golfspilleren i 

Centrum. Følgegruppen består af Michael Stoltenberg, Lotte Stoltenberg, Ole 

Kahlen, Stine Kiel Larsson samt fra restauranten Charlotte Hindkjær, fra 

trænersiden Axel Krag og fra greenkeeperstaben Søren Christensen. 

i) Skoleprojektet fortsættes ikke med samme model.  

Skoleprojekt gammelt / nyt. Det gamle skoleprojekt er stoppet 6. juni. FKC har 

sendt en evaluering. Mht. det nye projekt, så er der en række betænkeligheder. 

GGK tilmelder sig dog projektet, som fremover kommer til at berøre 4. eller 7. 

årgang. (GGK vil rette sig mod 7. årgang) 

Projektet skal indeholde 6 timer / 2x3 timer eller 3x2 timer. GGK vil foreslå 3x2 

timer.  Perioderne er september / oktober og april / maj. 

GGK vil skulle bruge to lønnede instruktører (dvs. en udover AK) da vi fremover 

skal tage imod en hel skoleklasse ad gangen. 

Det er tvivlsomt hvorvidt kommunen vil acceptere disse krav. 



Der arbejdes på at følge op på en række af DGUs øvrige tiltag, som bla. omfatter 

samarbejdet med ÆldreSagen, Diabetesforeningen samt Hjerteforeningen. 

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner: 

a) Der opfordres til at lave en udførlig skrivelse omkring det løbende arbejde samt 

projekter på banen.  

OK har jævnlig kontakt med Søren Christensen omkring arbejdet på banen. 

b) SKL informerede om at en teestedsklipper var gået i stykker. Klubben lå inde med 

et springvand, som var forsøgt etableret i søen ved 10. green, det gik imidlertid ret 

hurtigt i stykker.  

Søen på hul 9 kan ikke holde vand. Der skal etableres en ny bund. Dette kunne 

være et eventuelt efterårsprojekt. 

c) Miljøindberetning er gået efter planen. 

d) Er refereret 

e) Intet yderligere at referere. 

  

Ad pkt. 9 Næste møde 29. september 2016 kl. 17 med efterfølgende spisning. 

  

Ad pkt. 10 Intet at referere 

  

 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

03.07.16 


