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Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Stine Kiel Larsson (SKL)  

Roland Pedersen 
 

Ad pkt. 1 Sekretariatsmøder 2017/2018 samt FU-referater 

FKC bød velkommen og informerede om, at SGS-samarbejdet fortsætter i 2018.  

Desuden oplyste FKC, at der for nyligt var etableret lys ved indkørslen ved Karlslunde 

Centervej. Starterhuset er så godt som færdigt. Der mangler sponsorskilte for Santander og 

DanBolig på huset.  

FKC oplyste, at Greve optræder i en turistbrochure om Greve, hvor klubben er nævnt som 

den eneste sportsaktivitet i området.  

Arbejdet med at finde sponsorer fortsætter. Som et nyt tiltag deltog BF og SCW i et møde 

med organisationen Sponsornet. Sponsornet er kort fortalt et netværk for forskellige 

virksomheder udenfor golfverden. Vi vil forsøge at etablere det samme i Greve. Der skal 

findes mindst 17 virksomheder, så sørger Sponsornet for at etablere netværket, 

hvorigennem man søger at skabe en interesse for golf.  

FKC kunne oplyse, at én enkelt person har meldt sig som mulig kandidat til posten som 

frivilligkoordinator. Herefter arrangeres et møde med de øvrige medlemmer af 

forretningsudvalget med henblik på en eventuel opstilling på generalforsamlingen den 14. 

marts. 

Stig Person er udnævnt som pedel for kontorområdet på 1. sal.  

JC spurgte til ordlyden i det seneste FU-referat under punkt 5. Der var ikke tilslutning for 

at ændre i ordlyden. 
  



Ad pkt. 2 Vedtægtsændringer 

Samtlige forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og drøftet. Materialet blev 

færdiggjort til fremlæggelse på generalforsamlingen den 14. marts 2018.  

Ad pkt. 3 Udvalgene har ordet 

Frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg 

LS orienterede om, at hun ikke kom til at være en del af bestyrelsen i 2018. LS stiller sig 

til rådighed for at hjælpe den nye frivilligkoordinator i gang. 

IL mente, at reglerne og arbejdet med den nye persondataforordning fremover bør ligge 

hos frivilligkoordinatoren. I første omgang var der enighed i bestyrelsen om, at arbejdet 

for klubbens vedkommende ligger hos FKC i samarbejde med sekretariatet.  

Miljø- og baneudvalgsformand Ole Kahlen 

OK indledte med at orientere om miljøindberetningerne. Udvalget skal tale om 

egenkontrol, så der er styr på procedurerne, når/hvis miljøkontrollens kemikalieinspektion 

kommer på besøg.  

OK ønsker åbenhed og offentliggørelse af vedligeholdelsesplan, bla. i form af information 

i Klubnyt.  

Udvalget vil i 2018 fortsat arbejde med baneservice og har et mål om at gennemføre ca. 40 

dage med baneservice i 2018. Desuden er det planen at udvide med kontorservice, som 

skal igangsættes, så det er på plads til at starte i påsken.  

DGU har en app, på hvilken golfspilleres bevægelse på banen bliver registreret. App’en 

skal downloades før start og efter runden bliver ens runde på banen overført til en server, 

hvortil Greve Golf har adgang. Det er en anonym service uden lagring af persondata, men 

alene information til et digitalt kort, hvor baneservice og greenkeeper kan se trafikmønster 

på golfbanen og notere, hvor der skabes kø, hvilke bunkers der benyttes hyppigt, hvor man 

leder osv.  

Udvalget satser på at fortsætte med analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum, som 

udvalget anvender til at måle tilfredshed med såvel bane som service.  

Tårnet på hul 15 er opsat. Trappe og gelænder er forbedret og der er opsat skilt med 

”adgang på eget ansvar”. Tårnets vedligehold er banen/klubbens ansvar.  

Vigtigheden af at få flere til at spille EDS blev drøftet. Der var enighed om at igangsætte 

et projekt, der ved at registrere scores på de enkelte huller, skal bidrage til en større 

forståelse for vigtigheden af at spille EDS. Til projektet blev nedsat et udvalg bestående af 

MS, OK, JC samt sekretariatet. Udvalget forankres i regel- og handicapudvalget. Ved at 

informere om betydningen af at spille EDS skal spillerne føle ejerskab i banens 

sammensætning. Der skal være en villighed til at de resultater, der måtte komme ud af 

projektet også anvendes i form af eventuelle ændringer. 

Begynderudvalget ved Bruno Lundgård Hansen 

Udvalget havde i 2016 fokuseret på stationsbaseret træning. I 2017-sæsonen var fokus på 

etablering af den nye klub-i-klubben De vilde Kaniner (DVK) og i 2018 vil udvalget 

fokusere på kompetenceudvikling, så udvalget bliver dygtigere med de ting, der allerede er 

i gang.  

Der er blevet arbejdet en del med det skriftlige materiale, der ligger på hjemmesiden og 

udleveres til nygolfere.  

Udvalget har en god ansvarsfordeling og afventer, hvem der skal være tovholder på det 

nye shortgame-tiltag. 

Udvalget har drøftet antallet af weekendkørekort. Der var i 2017 et relativt lavt 

gennemsnitligt deltagerantal ved disse kurser. 

Udvalget har stor fokus på at skabe de bedst mulige begyndertrænere og den 3. maj 

afholdes et opdateringskursus for begyndertrænere. 

 

JC spurgte til, hvorledes der bygges bro fra nygolferne til klubberne-i-klubben.  

BLH: nogle nygolfere / DVK vil gerne fortsætte, selvom de er kommet under hcp 36. I 

sådanne tilfælde bliver de bedt om at agere mentorer. Men der arbejdes løbende på at 

bygge bro til dame-, herre- og seniorklub.  

 



MS: repræsentanter for klubberne-i-klubben bør være til stede til DVK. Ansvaret for 

integrering skal placeres i klubberne-i-klubben. 

SKL: vi skal også tænke på de nye medlemmer, der kommer til klubben og som allerede 

spiller golf. De er i høj grad overladt til sig selv. Hvordan gør vi det bedre? 

JC: man kan arbejde med ambassadører fra de enkelte klubber-i-klubben og ved 

indmeldelse evt. henvise til en kontaktperson i de respektive klubber-i-kluben. 

Det blev drøftet, om man til hver ”klub-i-klubben” dag skal reservere to starttider til nye 

medlemmer. IL mente ikke, at dette vil integrere de nye medlemmer, da de jo så spiller 

med andre nye.  

Det blev besluttet at afholde et temamøde med deltagelse af bestyrelsen samt 

repræsentanter fra alle klubber-i-klubben. 

BLH oplyste, at Ole Jensen gerne vil deltage i planlægningen af ”kaninturneringen” i 

Linksugen. 

Eliteudvalg ved Jesper Carstensen 

Udvalgets arbejde har ligget lidt stille i vinterhalvåret. 

JC kunne oplyse, at damerne ikke længere er en del af elitetræningen. Damerne er gået 

uden om JC og direkte til FKC med et ønske om større indflydelse på deres træning. Gitte 

Rolsted Christensen er stoppet som damespillerrepræsentant. Thea Kaarslev repræsenterer 

i stedet damerne. 

Der er tilmeldt ét hold færre i 2018, dvs. tre herrehold og et damehold. Der er bevilget 

timer, så AK kan komme med på banen primært når førsteholdet spiller.  

Træningsstart er 1. april.  

Der er p.t. holdledere til første- og andetholdet. Damerne ønsker at klare sig uden 

holdleder.  

Det vil blive gjort forskellige tiltag for at få klubbens medlemmer ud at se hjemmekampe: 

live score, tilbud i restauranten osv.  

I uge 30 er klubben vært for en DGU ranglisteturnering over to dage. Der er skaffet en del 

sponsormidler, men mangler fortsat 5-6000 kr. 

 

Juniorudvalg v/Michael Stoltenberg 

Udvalget består af: 

Per Bylund 

Nikolaj Christiansen 

Søren Kramer 

Axel Krag 

Michael Stoltenberg 

Der ønskes yderligere to medlemmer. 

Udvalget ønsker navneændring til ungdomsudvalget og vil blive delt op i tre. Dog vil 

udvalget fortsat arbejde som ét udvalg. 

Vores ungdomsspillere deltager løbende i juniorholdturnering, juniordistriktsturnering 

samt juniorkredsturnering. Én Greve-spiller vandt sin række i juniorkredsturnering og skal 

deltage i stjernegolf i Himmerland. 

MS understregede at DGU har stor fokus på dels at spillerne har kendskab til golfreglerne 

og dels at undgå forældreindblanding.  

Dette vil udvalget også have som fokusområde i 2018.  

IL beklagede, at hun ikke havde fået information om den juniorspiller, der vandt 

juniorkredsturnering. Det kunne være en god historie at fortælle. 

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

JD gennemgik årsplanen, hvor der spilles otte klubturneringer. Alle spilles fra klubtee og 

der spilles stableford. 

Én nyhed i 2018 er en åben generationsmatch i april, hvor ungdomsudvalget evt. vil blive 

indblandet. 

Pink Cup spilles 24. juni 

Der spilles Golfhæftet Trophy den 2. juni. 



 

Udvalget arbejder på en turnering, hvor banen fremstår som en europatourbane, dvs. 6800 

meter. 

De respektive turneringer vil i den næste tid blive lagt i golfbox.  

Udvalget har fået ét nyt medlem Arne Hansen. Thomas Pedersen ønsker ikke længere at 

sidde i udvalget.  

 

Ad pkt. 4 Regnskabet 2017 og forslag budget 2018 

BF fremlagde regnskabet for 2017 samt forslag til budget 2018. 

Regnskabet blev taget til efterretning og præsenteres ved infomødet den 6. februar 2018.  

Ad pkt. 5 Lidt af hvert 

Modtagelse af gæster 

SKL nævnte, at vi gerne skulle blive bedre til at modtage gæster. Det gælder rent fysisk i 

klubhuset. SKL har overvejet flere muligheder. Bla. evt. nedtagning af den gamle trappe 

til 1. sal. Dette skal imidlertid undersøges ved brandmyndighederne. 

Rent fysisk er der ikke så mange muligheder. Vi kan ikke tage mere af caféområdet. 

 

EGA og årsrevision 

FKC har kontakten med regel- og handicapudvalget. Udvalget har udformet et generel 

skrivelse til medlemmer, der er reguleret 2-3 op. Skrivelsen skal være bred og færdiggøres 

primo februar.  

IL nævnte i den forbindelse, at teksten om årsrevision på hjemmesiden bør formuleres lidt 

om. Desuden er teksten på hjemmesiden forkert mht. regulering ved oplæg.  

 

Kommune og Idrætsråd 

FKC henviste til e-mail korrespondance.  

MS sidder p.t. i idrætsrådet, men rådet er pacificeret pga. en fejl ved valget i december. 

Nyvalg finder sted den 13. februar med en stramning af afstemningsprocedurerne.  

 

Persondataforordning og de nye golfregler 

Sekretariatet, FKC og BF deltager i et kursus i DGU vedrørende persondataforordningen, 

der træder i kraft til maj 2018.  

RP og regel- og handicapudvalget har det overordnede ansvar for implementering af de 

nye regler i klubben. IL assisterer på kommunikationsplanet. IL har tilmeldt fem personer 

til regelkursus i oktober. DGU afholder kurset i Greve Golfklub. 

 

DANA Cup 

Klubbens hidtidige sponsor har desværre trukket sig, idet de har valgt at trække sig ud af 

golfsport. Vi søger således en ny sponsor for vores takketurnering for de frivillige. Alle 

bestyrelsesmedlemmer har følere ude for at finde en mulig sponsor. 

 

Aktivitetsplan 2018 

JD fremlagde aktivitetsplanen for 2018, som lægges på klubbens hjemmeside.  

 

Informationsmøde – ris og ros 6. februar 

Afviklingen af mødet blev kort gennemgået. Udvalgene får mulighed for at redegøre for 

udvalgets arbejde og/eller planer. BF fremlægger regnskab og budget.  

BH var ærgerlig over at infomødet havde måtte flyttes fra den 7. til den 6. februar, idet han 

var forhindret i at deltage den 6.  

 

GIC møde med DGU 15. februar 

Der udsendes dagsorden for mødet med Jonas Meyer/DGU den 15. februar. De fleste 

bestyrelsesmedlemmer deltager. 

 

 



 

Ordinær generalforsamling den 14. marts 2018 

Generalforsamlingens forløb blev kort gennemgået. De bestyrelsesmedlemmer, der er på 

valg tilkendegav, at de alle var villige til genvalg. 

Ad pkt. 6 Short game challenge 

FKC introducerede den nye turnering Short Game Challenge, som DGU lancerede ultimo 

2017. Turneringen har eksisteret for juniorspillere i adskillige år og omfatter nu alle 

golfspillere. Greve Golfklub har besluttet at deltage i denne landsdækkende turnering fra 

1. maj 2018.  

Herefter præsenterede Axel Krag det nye tiltag, som dels er et godt alternativ til dem, der 

synes golf er meget tidskrævende og dels kan være et godt udgangspunkt for at træne sit 

korte spil.  

Der vil blive etableret et træningsområde på klubbens indspilsområde, hvor der også 

lægges måtter til slagene for at beskytte området mest muligt. Banens optegninger m.m. 

bliver løbende vedligeholdt. Der vil være scorekort til rådighed, så man løbende kan 

notere sin udvikling.   

Der er fire rækker: dame, herre, pige, dreng, som hver er opdelt i tre handicapgrupper. 

Practicedelen varer ca. 45 minutter. Den klub, der samlet opnår flest point i Danmark (i 

practicedelen) vinder 10.000 kr. til klubben.  

Short game består af følgende træningsdele: uret rundt, kort putt, langt putt, kort chip, 

langt chip, lob, pitch og bunker.  

Short game challenge (turnering) afholdes på én dag, så alle har ens forudsætninger. 

Vinderne i de enkelte rækker kvalificerer sig til finalen i Odense Eventyr, hvor den danske 

mester findes.  

Short game udgør god stationstræning for alle spillere og er et god alternativ til en lang 

golfrunde. Det er håbet, at short game challenge også kan tjene som et fastholdelsestiltag 

for nogle medlemmer, der ikke har tid / mulighed for at spille 18 huller. 

 

 

Ad pkt. 7 Sidste drøftelser og afslutning 

Bestyrelsen blev informeret om at de respektive udvalgs beretninger skal være formanden 

i hænde den 15. februar 2018.  

Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmerne hver får to klubpoloer til 

repræsentationsformål.  

 

Mødet sluttede kl. 14.45 

 

 
 

 

For referatet 

Inge Larsen 

21.02.2018 


