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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2016 

Dato:  1. september 2016 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 
 

 

1. Mødets åbning. 

a) Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

2. Siden sidst. 

a) Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 4 den 7. juni 2016 

b) Klubnyt 9, 10 og 11/2016 – bemærkninger til emnerne. 

c) Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf.dk m.m. 

d) Sekretariatsarbejdet 

e) Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

3. De faste udvalg – status, arbejde, møder og bemanding. 

a) Begynderudvalget  

b) Juniorudvalget  

c) Eliteudvalget   

d) Turneringsudvalget  

e) Bane og Miljøudvalget 

f) PR og Infoudvalget - referat af møde nr. 2 d. 16. august fra Inge Larsen 

g) Handicapudvalget  

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg – referat fra møde nr. 2 – 2016 d. 30. juni 

b) Klubhus og Cafe. 

c) Status på begyndertræneruddannelse 2016 – diplom eller ej. 

d) Fast konkret og dagligt arbejde med GIC – status – herunder seneste runde. 

e) Faste sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU. 

f) Status på DANA CUP. 
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5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Seneste nyt fra Borgmesteren vedrørende orientering og drøftelse af emner fra mødet med 

Borgmester og ledende medarbejdere i Greve Kommune – bilag mail af 6. januar fra FKC, 

Borgmesteren 20. januar samt FKC 10. april og 2. juni. Endvidere borgmestersekretæren 2. juni. 

Møde med embedsmænd afholdt i klubben d. 22. juni – positive drøftelser – referat udsendt i mail til 

FU OG Best. den 9. juli. Sekretariatet følger op på drøftelserne.  

b) Status på salg o udnyttelse af fritspilsordningen Selandia Golf – bl.a. mail af 17. aug. fra SKL. 

c) Foreløbig evaluering af Linksugen 

d) Pink Cup 2016 

e) Konkret samarbejde med Hjerteforeningen i Greve – Solrød – Køge – mail af 24. og 25. aug. fra 

FKC.  

 

6. Intern drøftelse 

a) Klublokalerne – intern / ekstern rekv.  

b) Personaleforhold 

c) Mulige klubsamarbejder – herunder fritspilsordningen m.v. – mail af 21. juli fra FKC. 

d) Status om muligt nyt sponsorudvalg – mail af 3. juni fra FKC. 

e) Div. DGU udspil – bla. Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Ældresagen. 

f) Forberedelse af bestyrelsesmøde den 6. oktober 

g) Evt. andre emner 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. september 2016 – bilag eftersendes 

b) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

c) Forsikringsdækning (Køge-situationen) 

d) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Fast opfølgning på DGU’s sundhedsarbejde – bl.a. seneste DGU Klubnyt 

1. Skoleprojekter 

b) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

c) Nabohøring 24. august om flygtningen på Moeskærskolen v/FKC. 

d) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder 

FU 

Bestyrelsen 

SU og driftsudvalg 

 

10. Mødets afslutning. 

  

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet. FKC og BF havde inden mødet været hos Per Johansen / Danbolig, som samme 

dag havde 25 års jubilæum. Klubben og ejerne gav en gave i fællesskab. 

a. Punktet 8a1 blev føjes til dagsordenen. ”Skoleprojekter” 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 4: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 9, 10 og 11/2016. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer.  

c. Der har været bragt artikler i Dagbladet, Sydkysten samt Tuneposten om eliteholdets oprykningsspil, 

linksuge samt om Dana Cup med fokus på Nikolaj Christiansen. 

http://www.grevegolf.dk/
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d. Sekretariatsarbejdet: FKC og BF driver samarbejdet med sekretariatet på daglig basis og der 

udsendes referater fra klubbens ugentlige møder med sekretariatet. Punktet refereres endvidere under 

punkt 4e.  

e. Intet nyt. 

 

Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Referat fra PR-udvalg taget til efterretning.  

Intet nyt fra de øvrige udvalg. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Møde 2/2016 afholdt 30. juni 2016. Referat forelagt. Der var ingen bemærkninger hertil.  

b. Klubhus og Café. Der er ingen ændringer i restaurantdriften.  

c. Sagen om begyndertræneruddannelsen kan så småt lukkes. FKC forespurgte, om der er nogen værdi 

for de implicerede medlemmer i at få en form for diplom for begyndertræneruddannelsen. DGU har 

ikke et diplom, som kan anvendes til formålet. LS undersøger. 

d. Golfspilleren i Centrum. Følgegruppeudvalget holder møde i næste uge med deltagelse af en 

konsulent fra DGU.  

En del frivillige har meldt sig via GiC, LS har videregivet disse til de respektive udvalgsformænd.  

Der er blevet taget godt imod baneservice, som får gode tilbagemeldinger via GiC.  

FKC spurgte til, om FU kan få tilsendt rapporter. LS sender fremover rapporter til FU. 

e. Sekretariatsmøder: referater sendes til FU. Der var ønske om at referaterne var en smule mere 

uddybende.  

f. Status på DANA CUP: der er inviteret 85 personer til DANA CUP. 58 personer har takket ja. FKC 

laver startliste.  

 

Ad pkt. 5 

a. Der er fortsat ikke kommet svar på klubbens henvendelse til Borgmesteren. Vi kan dog håbe at vi 

snart får en opfølgning på vandsagen og får 3 – 4 ”golfbane”-skilte op i nærområdet.  

b. Fritspilsordningen har vist sig at være en succes. SKL har lavet en foreløbig oversigt over 

samarbejdet. Det ser ud til at vi kommer positivt ud af samarbejdet. Den endelige opgørelse foretages 

med udgangen af oktober. 

c. Linksugen 2016 må betegnes som en succes. FU er meget tilfreds med forløbet og resultatet af ugen, 

som har givet god og positiv omtale af klubben både internt og eksternt.  

d. PINK CUP 2016. Greve Golfklub har kvalificeret sig til landsfinalen, som spilles den 16. september i 

Barløseborg. Nina Smed og Inge Larsen deltager fra klubben.  

e. Samarbejde med Hjerteforeningen. En hjertesti omkring golfbanen er meget tæt på en realitet. 

Torben Lindholm sørger for skiltning. Der er bevilget penge fra kommunen til formålet. Stien 

indvies ved et mandagsarrangement i klubben.  

 

Ad pkt. 6 

a. Klublokalerne: intet at referere. 

b. Personaleforhold refereres ikke. 

c. FKC holder FU orienteret om hvordan arbejdet forløber med et med mulige klubsamarbejder.  

d. Sponsorudvalget er overordnet set stadig på vågeblus. Eliteudvalget har dog indledt drøftelser med 

Per Grydegaard omkring et muligt samarbejde.  

e. DGU-udspil 

Ældresagen fortsætter med den nuværende aftale. Hjerteforeningen får samme tilbud.  

f. Bestyrelsesmødet den 6. oktober forsøges lagt på en anden dag i oktober. FKC undersøger.  

g. Intet yderligere at referere.  
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Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. september. Medlemstallet er over 1000. Mest glædeligt er det at se at antallet 

fuldtidsmedlemmer er pænt stigende.   

b. BF gennemgik klubbens økonomiske status som følger det budgetterede. Der er fortsat restanter, 

men der arbejdes med dette. 

c. Forsikringsdækning: som følge af branden i Køge har vi via KlubNyt informeret medlemmerne om 

at det er deres egen forsikring, der dækker udstyret i bagskabe. Der var enighed om at henlægge 

sagen herefter.  

d. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

1. Skoleprojekt: en skole har taget imod tilbuddet. Mosedeskolen. To lærere fra skolen kommer ud 

og får instruktion.  

b. Intet nyt. 

c. Nabohøring omkring flygtninge på Moeskærskolen. Klubben og ejerne følger situationen og indgår 

gerne i et samarbejde såfremt det måtte ønskes. 

d. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

 

Bestyrelsesmøde: mødet 6. oktober søges flyttet til en anden dag i oktober. 

FU:   lægges evt. samme dag som bestyrelsesmødet 

                                           Efterfølgende fastlagt til den 12. oktober. 

SU:   29. september 16.30 – Efterfølgende flyttet til d. 25. november. 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

13.09.2016 


