
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2017 

Opsamlingsmøde 

Dato:  Lørdag den 21. januar 2017 

Kl. 09:00 

Til: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Roland Pedersen (RP) 

Claus Lindqvist (CL) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Stine Kiel Larsson (SKL) delvist 
 

DAGSORDEN 
 

1. 09:00 – 09:30 Morgenkaffe og evt. spørgsmål til 2017s sekretariatsmøde og FU referater.  

 

2. 09:30 – 10:45 Gennemgang af klubben aftaler/kontrakter med baneejerne v/SKL og FKC. 

 

3. 10:45 – 11:15 Klubaftalen 

Aftalen gennemgås og de enkelte områder/udvalg  

fremlægger evt. ønsker/forslag til ændringer/tilføjelser.  

 

4. 11:15 – 12:15 Udvalg efter udvalg orienterer om 2017-planer – herunder  

fremlægger evt. forslag til bestyrelsens drøftelse og beslutning.  

 

5. 12:15 – 12:30 Orientering om det forventede regnskabsresultat for 2015  

og det planlagte forslag til budget 2017 v/BF. 

 

6. 12:30 – 13:00 Drøftelse af ny procedure for klubbens forslag til og udarbejdelse af ansøgninger  

til Greve Kommunes puljesystem for 2016 og fremefter.  

 

7. 13:00 – 13:30 ”Lidt af hvert” bl.a.  

MS om linjeudvalg (jf. seneste møde) 

Aktivitetsplanen for 2017 v/JD 

Info – Ris – Ros møde den 1. februar kl. 17:00 

Generalforsamling den 1. marts kl. 19:00 – evt. særlige emner 



 

Ad pkt. 1 

FKC indledte mødet med at byde velkommen. Han præsenterede den overordnede dagsorden og henviste til 

e-mail udsendt 20. januar 2017 om Greves nye puljetiltag ”den gode idé” og ”den fortsat gode idé”.  

 

FKC orienterede desuden om en række overordnede punkter, herunder flygtningesituationen på 

Moeskærskolen, hvor der fortsat bor to familier.  

Den 23. januar leveres 48 tons perlesten til fordeling i området omkring indkørsel og klubhus til udbedring 

af huller i vejen.  

FKC orienterede om status på vandsituationen på og omkring banen. Det eksisterede afløbssystem kan ikke 

tage fra i området fra Roskilde til Køge Bugt. Derfor forsøger man at bremse vandet etapevis, indtil systemet 

længere ude kan tage fra. I forbindelse med sekretariatsmødet tirsdag, den 10. januar afholdtes et møde med 

KLAR forsyning og Greve kommune. SKL viste en tegning over planerne. Der etableres et vandbassin vest 

for par-3-banen. Her skal et hydraulisk lukkesystem lukke op og i, afhængig af hvornår systemet længere 

ude kan tage fra. Projektet er allerede langt fremskredent, og dialogen går aktuelt på, hvor ledningen fra 

bassinet skal kobles på Hulbækken, som er rørlagt under banen. Desuden drøftes, hvilke gener arbejdet kan 

afstedkomme for klubben. Den nuværende projekterede placering af bassinet er relativt højtliggende og 

således uhensigtsmæssigt. GGK foreslå derfor følgende: 

 

 At man graver i skellet mellem de to marker, så det ikke generer banen (den skrå linje over Finns 

marker vil være uhensigtsmæssig i forbindelse med et senere eventuelt salg af jorden, idet man ikke 

vil kunne bygge oven på en rørledning) 

 Såfremt den nuværende placering for rørledningen bibeholdes, foreslås det, at man borer frem for at 

grave. Hvis der graves vil vi ikke kunne bruge hul 1 på par-3-banen i den periode, hvor arbejdet står 

på. Boring vil give væsentlig færre gener for klubben/banen.  

 

Forslaget fremstilles for Teknik- og Miljøudvalget i februar og i byrådet i marts.  

 

Ad pkt.2 

SKL gennemgik klubbens aftaler/kontrakter med baneejerne. De hidtidige kontrakter er blevet delt op i fem 

kontrakter mellem klub og ejer, idet de enkelte områder ikke må være blandet sammen. Der er taget 

udgangspunkt i DGUs forslag til kontrakter.  

 

Hovedkontrakten  

I forbindelse med selve hovedkontrakten har der været fokus på især 3-4 paragraffer omkring skat og moms. 

Her har vi benyttet os af ekstern hjælp for at undgå faldgruber.   

GGK lejer hele banen undtagen klubhus, indspilsområde, driving range samt putting bane. Medlemmerne 

må dog frit bruge disse områder også.  

Lejen er ikke momsbehæftet til klubben. Der kan derfor ikke fratrækkes moms på materialer m.m. til 

vedligeholdelse af banen. Alle materialer indkøbes via driftsselskabet og faktureres til klubben.  

Der kan ikke fratrækkes moms på varekøb til golfbanen, men derimod godt til materialer til træningsanlæg 

(putting green, driving range samt indspilsområde) idet dette ikke er omfattet af lejekontrakten.  

Ligeledes momses maskinleje.  

Lejer har den fulde vedligeholdelsespligt over det lejede.  

Teksten i punkt 3.2. blev bemærket: ”aftalen kan opsiges med et års varsel til den 31.12.”. Dette rettes til 

”kontrakten er uopsigelig fra udlejer”.  

 

Hovedkontrakten underskrives af Peter Thomsen for udlejer og Frede Kruse-Christiansen for lejer.  

 

Bilag 2 til Hovedkontrakten omfatter lejens størrelse 

Lejen er ændret til en variabel leje afhængig af medlemstal, hvilket reelt altid har været tilfældet, men dette 

er nu også konkretiseret i bilaget til hovedkontrakten. Det vil i praksis sige, at hvis der er færre medlemmer 

er udlejer og lejer fælles om at dele et eventuelt underskud og omvendt, hvis der er flere medlemmer, deler 

udlejer og lejer et eventuelt overskud.  



Klubben har budgetteret med en medlemsfremgang på 4% mod 3% for 2016. Dette kan synes lidt 

konservativt, men det er et ønske fra klubbens side. BLH efterlyste en detaljeret oversigt over 

medlemstallene, hvilket SKL sørger for.  

 

Leje af maskiner 

Aftalen omfatter leje af makiner.  

 

Aftale vedr. company days 

Aftalen beskriver baneejernes mulighed for at afholde company days samt omfanget heraf.  

 

Lejekontrakt for 1. salen  

Førstesalen (klublokalerne) udgør et bruttoareal på 150 m2, som kan anvendes til administration, drift, 

teoriundervisning, kursusvirksomhed og lignende.  

 

Administrationsaftale 

Administrationsaftalen beskriver det arbejde, som sekretariatet udfører for klubben.  

 

Ad pkt. 3 

Der var ingen kommentarer til Klubaftalen, som blev færdiggjort i 2016. 

 

Ad pkt. 4 

De enkelte udvalg fortalte om deres respektive planer for 2017: 

 

Frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg 

LS informerede om, at der snarest ville blive sendt materiale ud i forbindelse med registrering af frivillige 

for den kommende sæson til indstilling til DANA Cup 2017, som afvikles søndag, den 3. september 2017. 

 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

Ved bestyrelsesmøde nr. 5/2016 den 25. november 2016 orienterede JC om ét af udvalgets fokuspunkter i 

2016, nemlig eventuel støtte til spillere, der turner pro. Det blev ved mødet besluttet, at udvalget udfærdiger 

et oplæg til bestyrelsesmøde nr. 1/2017. Udvalget har på baggrund heraf udarbejdet ”regler for ansøgning 

om tilskud for bruttotruppens elitespillere i GGK”.  

På FKCs forespørgsel kunne JC bekræfte, at det fremlagte var aftalt i et enigt eliteudvalg, samt at det var 

omfattet af udvalgets økonomi. BF ønskede at vide, hvor meget den enkelte spiller kan søge. JC forklarede, 

at den enkelte spiller skal fremlægge sin plan, herefter vurderer Axel Krag og JC planen med henblik på 

bevilling af tilskud.  

 

Det fremlagte materiale ”regler for ansøgning om tilskud for bruttotruppens elitespillere i GGK” blev 

godkendt i forventning om, at det årligt blot er 2-4 spillere, der vil benytte sig af det og at det ligger indenfor 

udvalgets eget budget.  

 

Der udviklede sig en snak om, hvorvidt man i GGK skal definere begrebet elitespiller. Ligeledes kunne man 

drøfte bevæggrundene til eventuelt at yde tilskud. Er det for at talentudvikle eller som et led i fastholdelse? 

 

GGK har et fundament som en familieklub, men man kunne evt. tilføje en passus i retning af ”GGK udvikler 

sine egne unge spillere henimod et elitært niveau via de bevilgede midler”  

Ved at bruge vendingen ”egne spillere” signalerer vi, at det er Greves spillere, der som udgangspunkt satses 

på.  

 

Afslutningsvis takkede JC på udvalgets vegne for de konstruktive inputs, som udvalget vil arbejde videre 

med.  

 

Bane- og miljøudvalg v/Ole Kahlen 

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.  



Ved mødet den 1. februar vil OK sammen med Søren Christensen fremlægge vedligeholdelsesplanen for 

banen. I den forbindelse vil OK komme ind på 2017-indsatsområder: bunkers, afstandsmarkeringer og 

boldvaskere.  

Baneservice kørte i 2016 baneservice på 35 dage med start fra skærtorsdag. Der blev ikke indberettet 

gratister. Baneservice har en aftale med restauranten omkring salg af diverse mad- og drikkevarer. Der blev i 

løbet af 2016 afholdt to møder med de 12 frivillige, som varetager baneservice. Udvalget kan godt bruge 

flere frivillige til den kommende sæson.  

Baneservice arbejder ud fra devisen ”vejledning frem for kontrol” og det relativt nye tiltag scorer højt i 

Golfspilleren i Centrum.  

 

I 2017 vil der især være fokus på modtagelse af gæster, herunder modtagelsesområdet (betaling m.m.) samt 

muligheden for at få rangebolde udenfor restaurantens åbningstid. Herudover vil der blive arbejdet med 

bunkers, afstandsmarkeringer samt boldvaskere. SKL er allerede på flere områder gået i løsningsmode. Bla. 

omkring nogle løsninger på afstandsmarkeringer, som scorer meget lavt i GiC.  

 

FKC oplyste, at banen var blevet ratet om. Den nye rating bliver formentlig implementeret inden sæsonstart 

1. april.  

 

IL spurgte til reglerne for at færdes på isen. Det var blevet observeret ved juniordagen søndag, den 15. 

januar, at juniorerne og forældre færdes på isen. Der var i bestyrelsen enighed om, at dette ikke må ske. 

Klubben søger Grevepuljen om redningskranse til banens søer. Desuden indskærpes det overfor juniorerne, 

at al færdsel på isen er forbudt.  

 

Juniorudvalget v/Michael Stoltenberg 

Udvalget har brugt den seneste tid til at vende hele juniorarbejdet. Det har afstedkommet en formulering af 

nogle klare værdisignaler: ”hvad vil vi med dig” – ”vi er til for dig” – ”accept og engagement”. 

 

Udvalget vil i den kommende sæson især fokusere på fastholdelse af medlemmer for derved at søge at 

eliminere shopping mellem klubberne. Desuden vil udvalget fokusere på den gruppe af 22 juniorer, som 

fortsat ikke har erhvervet banetilladelse. Det er hensigten, at denne gruppe skal have deres banetilladelse 

hurtigst muligt, så de kan komme ud og spille.  

 

Desuden vil udvalget arbejde for, at flere juniorer deltager i turneringer og helst med forældrenes opbakning.  

 

Den hidtidige ”buddyordning”, som viste sig at være en begrænset succes er droppet. Der etableres i stedet 

en intern buddyordning mellem juniorerne.  

 

Udvalget beder eliten være med til 4-5 temadage, hvor eliten deltager/bistår ved stationstræning. Udvalget 

vil desuden benytte sig af juniorhjælpetrænere.  

 

Juniorudvalget er blevet suppleret med Nikolaj Christiansen. 

 

Mads Kelø vil arbejde med sociale medier rettet mod de unge og udvalget vil forsøge at udnytte 

klublokalerne på 1. sal til alternative arrangementer i klubben.  

 

Juniorcampen vil blive afholdt i uge 26. 

 

LS spurgte til, hvad DGUs regler er for banetilladelse for juniorer. 

 

MS kunne oplyse, at der ikke er nogen retningslinjer herfor.  

 

Begynderudvalget v/Bruno Lundgård Hansen 

BLH redegjorde for de fokuspunkter, som begynderudvalget vil arbejde ud fra i 2017.  

 

 Kvalitetsudvikle de klodser, som vi allerede har (kørekort, stationstræning osv.) 



 

 Fastholde de mange nye golfspillere. Her vil Ole Jensens kaninklub/”klub 36” spille en afgørende 

rolle.  

 

 Brobygning. Skabe en sammenhæng mellem de sociale tiltag i klubben (dame-/herre-/seniorklub) 

 

 Komme tættere på den enkelte, så han/hun føler sig velkommen i klubben. Nogle klubber benytter 

sig af mentorer.   

 

 Kompetanceudvikling af faddere (både på det pædagogiske plan og det golftekniske plan) 

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

JD fremviste en oversigt over de planlagte turneringer. Af nye tiltag kunne JD nævne, at Pinseturneringen 

afvikles med tidlig gunstart, så deltagerne kan se pinsesolen danse.  

Der vil i 2017 være færre parturneringer og til åbnings- og afslutningsturneringerne vil klubbens bedste 

spillere spille sammen og spille slagspil uden hcp.   

 

Udvalget har modtaget menuforslag fra restauranten. Udvalget har konstateret en prisstigning på maden. 

 

Regel- og Handicapudvalget v/Roland Pedersen 

RP informerede indledningsvis om handicapreguleringen, som blev udført 1. januar. Der var 255, som ikke 

havde indleveret tilstrækkeligt mange scores til at opretholde/erhverve EGA-handicap.  

 

I den forbindelse var der en mindre debat om seniorklubbens forholdsregler omkring hcp-regulering. FKC 

kunne oplyse, at seniorerne generelt skal lade sig regulere, såfremt de opnår >18 point over 9 huller ved 

mandagens seniorturneringer.  

 

RP orienterede desuden om regionsgolf. Det er lykkedes at finde holdkaptajner til alle regionshold.  

 

PR- og informationsudvalget v/Inge Larsen 

Udvalget fortsætter arbejdet med KlubNyt, sociale medier, artikler og andre tiltag.  

 

JC spurgte om det var muligt at få et årshjul for KlubNyt.  

JD bad om, at de kommende 3-4 turneringer generelt nævnes som fast punkt i KlubNyt. ’ 

 

BLH: spurgte til vedligeholdelse af hjemmesiden. Alle udvalg blev opfordret til at gennemgå deres 

respektive udvalgs indhold på hjemmesiden inden midten af februar, så hjemmesiden kan opdateres.  

 

Linket til Golfbox skal flyttes på hjemmesiden (RP) 

 

Ad pkt. 5 

BF fremlagde det foreløbige regnskab, som viste et driftsresultat på godt 84000 kr. 

Kontingentindtægterne samt greenfeeindtægterne har været større end budgetteret.  

 

Regnskabet blev taget til efterretning og præsenteres ved infomødet den 1. februar 2017.  

 

Ad pkt. 6 

MS gennemgik de forskellige puljer. Vi skal være mere skarpe på, hvilke krav de enkelte puljer stiller og 

hvad de dækker. Grevepuljen er generelt bred.  

 

MS oplyste, at man nu er begyndt at kigge på, hvad de tildelte penge går til. Mindst 10% af modtagerne 

bliver trukket ud til en egentlig kontrol, hvilket GGK ikke har problemer med. 

 

Det er afgørende, at vi er bevidste om, hvilke puljer vi søger og hvad vi søger.  

 



Det blev besluttet, at der på fremtidige FU møder er et punkt omkring ideer til puljer. 

 

Ad pkt. 7 

MS orienterede om linjeudvalg under devisen ”en dynamisk klub med klare linjer”. 

Det er afgørende at skabe sammenhæng mellem klubber-i-klubben.  

Vi skal skabe vækstrum for erfaringsudveksling. 

Et oplagt linjeudvalg kunne være mellem elite/begynder.  

Et socialt linjeudvalg kunne ligeledes være givtigt. FKC tager initiativ hertil. 

 

Aktivitetsplanen blev gennemgået ved JD. Der indkaldes snarest til et møde i linksudvalget.  

 

Forløbet af infomødet 1. februar blev kort gennemgået. 

 

Forløbet af generalforsamlingen blev kort gennemgået. 

 

Mødet afsluttedes kl. 16 

 

 

For referatet 

Inge Larsen 

07.02.2017 


