
 

Greve Golfklub 

Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2016 

Dato:  25. november 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 

Ole Kahlen (OK) – Greve Golfklub 
 

DAGSORDEN  

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

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 2 – 2016 den 30. juni 2016 

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

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. december 2016 

b) Overordnet aktuel økonomisk status 

c) Ordinær generalforsamling 2017 

d) Evt. andre aktuelle emner 

5. Status Ejerne 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b) Funktion klubhus, restaurant, klubkontor og klublokale. 

c) Udvikling i Company Days 2016 og 2017 

d) Udviklingen vedr. sponsorater / Erhvervsklub 2016 og 2017.  

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) 

e) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Status på redigering/ændring m.v. på lejeaftalen på 18 huls banen.  

b) Indsatsen omkring PR, annoncering m.v. 

c) Linksugen – foreløbige planer for 2017 

d) Ris – Ros – Info medlemsmøde 2017.  

8. Status på driftsområder 

a) Banestatus – status og planer.  

b) Maskinpark 

c) Miljøindberetning m.v. 

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

9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 

 



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

FKC beklagede at det oprindeligt fastsatte møde nr. 3 i september måtte aflyses, men 

samarbejdet har vist sig at fungere upåklageligt også uden dette møde. 

Den udsendte dagsorden godkendtes uden tilføjelser. 

  

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

  

Ad pkt. 3 FKC orienterede kort på klubbens vegne.  

FKC nævnte, at man ofte ved diverse årsmøder og regionalmøder stødte på historier om 

samarbejdsproblemer i andre klubber. I Greve bemærker vi dårligt at vi har to CVR-

numre. Samarbejdet mellem parterne fungerer upåklageligt. De store overordnede aftaler 

er ikke vanskelige at lave, når parterne kan forliges. Formanden takkede for det 

gnidningsløse samarbejde.  

 

SKL og FKC kunne orientere om flygtningesituationen på Moeskærskolen. Pr. 1. 

december flytter to familier ind på skolen.  

Ejerne og klubben har fulgt situationen nøje samt deltaget i møder med kommunen bla. 

omkring mulighederne for at tilbyde praktik. Det vil være ressourcekrævende at tilbyde 

enhver form for praktik. Der var enighed om at Greve Golf nok ikke er det optimale sted 

at tilbyde sprogpraktik, idet en del af dagen kan foregå uden så meget sproglig kontakt.  

En arbejdsprøvning fra 4 uger kunne måske komme på tale. Generelt skal parterne 

overveje situationen nøje inden der laves aftaler.  

Parterne holder fortsat kontakten med Moeskærskolen omkring flygtningesituationen bla. 

via kontakt med skolens pedel Lasse Rudkjøbing.  

  

Ad pkt. 4 a) Medlemstal pr. 25. november 983 medlemmer.  

Udmeldelserne er kommet løbende de seneste dage/uger. Der var pr. 25.11. 

modtaget 92 udmeldelser heraf 36 greenfeemedlemmer.  

IL spurgte til hvilke årsager, der angives ved udmeldelse. SKL kunne fortælle, at 

der ikke har været nogen negative tilkendegivelser. Det har udelukkende været 

spørgsmål om tid, flytning osv. 

Der skal fortsat tænkes i at inkludere noget value for money ind i 

fuldtidsmedlemskaberne, således at disse bliver mere attraktive.  

b) BF orienterede om klubbens økonomi. Tallene ser fine ud. Årets tilvækst i 

medlemmer har indbragt flere penge end budgetteret på kontingentsiden.  

Også på greenfeeindtægterne ses en positiv udvikling. Der er således kommet 

130000 kr. mere ind på denne post fra det budgetterede 700000 til > 830000 kr.  

På lønudgiftssiden er der anvendt færre midler end budgetteret, idet klubben har 

kunne drage nytte af en række gunstige kommunale tilskudsordninger.   

Generelt ser økonomien god ud. Både klubben og ejerne får positive resultater i 

forhold til budgettet. Resultatet giver mulighed for forbedringer på banen samt 

udvidelse og opgradering af maskinparken.  

c) Den ordinære generalforsamling 2017 var oprindeligt planlagt til afholdelse 

torsdag, den 2. marts. Da restauranten imidlertid ofte kan melde om fuldt hus til 

stegt flæsk arrangementer, flyttes generalforsamlingen til onsdag den 1. marts 

2017.  

Ligeledes rykkes Ris og Ros medlemsmødet fra torsdag, den 2. februar til onsdag, 

den 1. februar 2017.  

d) Ingen øvrige emner. 

  

Ad pkt. 5 a) SKL orienterede om økonomien. 

Økonomien er fortsat især præget at et væsentligt underskud på restaurantdriften, 

som påvirker regnskabet.  

 

 



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

både i forhold til egne medlemmer og gæstespillere, så et break even på 

restaurantdriften er acceptabelt men driften bør ikke give underskud.  

Ejerne arbejder på at sælge flere arrangementer. Stegt flæsk trækker ofte 50 

personer til restauranten og Mortens aften var også godt belagt. IL foreslog at 

afprøve for eksempel søndagsbrunch.  

I modsætning til de røde tal på restaurantdriften er der sorte tal på driften.  

SKL har således allerede en ønskeliste for såvel anlægget som maskinparken. 

Ønskelisten omfatter bla. dræn, perlegrus ved indgangen samt en sideroller til 

greens.  

FKC og SKL arbejder på at udfærdige materiale, der skal illustrere hvad der er 

brugt penge på i løbet af sæsonen, til fremlæggelse på Ris og Ros mødet den 1. 

februar. Det er vigtigt at det synliggøres overfor medlemmerne, hvor pengene går 

hen.  

b) Intet at referere. 

c) Company Days 2017: der er booket mindre grupper og der er to tilbud ude til 

potentielle kunder.  

d) Sarah-Cathrine arbejder på dette.  

e) Intet at referere 

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – refereres kun i mindre omfang 

Det er besluttet, hvilke opgaver, der skal flyttes over på sekretariatet. BF har således 

udsendt sin sidste kontingentopkrævning, idet denne opgave fremover varetages af 

sekretariatet.  

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) Status på lejeaftalen: Lejeaftalen forventes færdiggjort inden nytår. Der er 3-4 

paragraffer omkring skat og moms som skal på plads. SKL og FKC indhenter 

ekstern hjælp fra Jørgen Mathiesen (tidligere golfmanager på Skjoldenæsholm) for 

at få disse sidste ting færdiggjort.   

b) Intet at referere.  

c) Linksugen gentages i 2017. Arbejdet med dette er endnu ikke påbegynde, men 

forventes påbegyndt snarest.  

d) Ris Ros medlemsmøde er fastlagt til onsdag, den 1. februar 2017.  

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner: 

a) OK orienterede om status og fremtid på anlægget. Der arbejdes i vid udstrækning 

med analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum og de resultater, man kan trække 

herfra. OK har sendt et oplæg til SKL omkring anlægget. Henover vinteren 

arbejdes der på dette oplæg, som bla. omfatter 

Modtagelsesområdet (betaling m.m.), rangebolde, boldvaskere, bunkers, 

afstandsmarkeringer. 

SKL er allerede på flere områder gået i løsningsmode. Bla. omkring nogle 

løsninger på afstandsmarkeringer, som scorer meget lavt i GiC 

b) Første prioritet til udvidelse af maskinparken er en sideroller.  

c) Alle miljømæssige forhold overholdes nøje.  

d) Intet yderligere at referere. 

  

Ad pkt. 9 Næste møde 28. marts 2017 kl. 16 

  

Ad pkt. 10 Intet at referere 

  

Inge Larsen 

Referent / 26.11.16 


