
 
Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
                                                                 REFERAT 
Møde: Nr. 2/2019 
Dato: 20. februar 2019 
Til stede: 
 
 
Afbud fra: 

Frede Kruse Christiansen (FKC) 
Søren Leander Nielsen (SLN) 
Benny Flindt (BF) 
Inge Larsen (IL) 

 Pkt.1  Mødets åbning     
A:   Short game                                                                                                                          
B: Evt. yderligere emner til dagsordenen 
 
A: Med baggrund i møde med deltagelse af Jeppe Dohn, Axel Krag og FKC før FU 
mødet, vil Jeppe Dohn og Aksel Krag arrangere et turneringsforløb i samarbejde med 
repræsentanter fra de forskellige grupper, som f. eks elite, begyndere, juniorer, seniorer 
m.fl.                                                                                  
FU godkendte igangsættelse af et turneringsforløb.  
Klubben er tilmeldt DGU turneringen for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019. Aksel 
vil sørge for tilmelding til turnering i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020 
 
B: Der var ikke yderlige punkter til dagsordenen  
 

Pkt.2 Siden sidst 
 A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 1 den 07. januar 2019                 

B: Opfølgning på bestyrelsesmøde 1-2019 den 08. februar 2019                                        
C: Klubnyt 1 og 2 -2019 – bemærkninger til emnerne                                                                               
D: Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Tee time, Golf dk m.m.                 
E: Sekretariatsarbejdet                                                                                                               
F: Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt 
A. Referat fra møde 1-2019 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk 
 
B: Referatet fra bestyrelsesmødet den 8.februar 2019 vil blive fremsendt til næste møde. 
 
C-E: Der var ingen bemærkninger til: 
klubnyt 1 og 2 - 2019   
Hjemmesideartikler, avis og medieomtale, annoncer, Tee time, golf.DK m.m. 
Sekretariatsarbejdet  
F:Der var ikke yderligere bemærkninger fra deltagerne i FU mødet. 
 

Pkt.3 De faste udvalg – status, arbejde, møder og bemanding       
A: Begynderudvalget                                                                                                                                        
B: Ungdomsudvalget                                                                                                                                                       
C: Eliteudvalget                                                                                                                                                                         
D: Turneringsudvalget                                                                                                                                       
E: Bane og Miljøudvalget                                                                                                                                               



F: PR og Infoudvalget                                                                                                                                               
G: Handicapudvalget  
 
Der var ikke særlige emner at referere fra de enkelte udvalg.                                               
Der afholdes bestyrelsesmøde den 6.marts efter generalforsamlingen  
 

Pkt. 4  Klub og baneejere 
A: Samarbejds- og Driftsudvalg                                                                                                              
B: Klubhus og Cafe                                                                                                                    
C: Status aftale på Fællestræning 2019 v/FKC                                                                                                  
D: Evt. nyt fra/om GIC v/SLN                                                                                                                   
E: Evt. nyt om De Frivilliges Turnering 2019 v/SLN                                                                                           
F: Status for indhentning af Børneattester v/FKC                                                                                                  
G: Faste Sekretariatsmøder –referater siden sidst udsendt til FU og Best.                                    
H: Evt. andre emner 

A: Samarbejds- og driftsudvalg holder møde den 28. marts 2019  

B: Der var ingen bemærkninger omkring klubhus og cafe 

C: Aftale om fællestræning er overordnet på plads. Der mangler en detaljeret beskrivelse 
af fordelingen af timer fra de forskellige områder.                                                 

D: Spørgeskemaer i forbindelse med GIC udsendes til 1/3 af medlemmerne i maj. Der 
foreligger ikke besvarelser fra greenfee gæsterne i perioden.                                                                

E: Det forventes at de frivilliges turnering vil blive spillet som en Texas Scramble 
turnering. Tilmelding til deltagelse i turneringen kommer til at foregå således,  at det 
bliver lederne for de respektive udvalg, bestyrelsen, sekretariatet og formænd i 
klubberne i klubben der afgør hvem der bliver inviteret. Der vil således ikke længere 
skulle indberettes antal timer og der skal ikke opnås et bestemt timetal for at blive 
berettiget til at deltage.                                                                                                                     
SLN sørger for indsamling af deltagernavne fra de respektive udvalg.                               

F: Der mangler fortsat en del børneattester på grund af manglende tilbagemeldinger fra 
de berørte personer.                                                                                                
Børneattesterne indhentes af sekretariatet                                                                                                                                      

G: Der var ingen bemærkninger til referaterne fra sekretariatsmøderne. 

H: Der var ikke yderligere emner under dette punkt. 

Pkt. 5  Sager til orientering, drøftelse eller beslutning                                                                              
A: Status på Regnvandsbassin - Tune Syd langs hul 6 og par 3 banen – bilag FKC mail 
af 14. februar til Birgit Brødsgaard KLAR.                                                                              
B: Status på lokal indførelse af ”De nye Golfregler” pr. 1. januar 2019. * Indstilling – 
form – indhold fra Udvalg. til Bestyrelsesmøde d. 6. marts – evt. til DGU. - bilag 
vedhæftet.                                                                                                                                             
C: Status på deltagelsen i SGS-ordningen – bilag FKC¨S mail referat af møde den 10 
januar.                                                                                                                                      
D: Evt. andre emne     

A: FKC mail taget til efterretning.                                                                                                   
Interne problemstillinger omkring projektet drøftes med Klar.                                                                                                



B: Der er gennemført 5 regelseminarer med i alt 250 deltagere.                                        
Regeludvalget har udarbejdet forslag til lokalregler, der bliver fremlagt til beslutning på 
næste bestyrelsesmøde.  Roland udarbejder et udkast til oplysninger om lokalregler i 
samarbejde med sekretariatet. FKC skriver til Roland og sekretariatet.    

C: Der er aftalt en fortsat drøftelse med de øvrige SGS-deltagere om fælles initiativer på 
et møde den 9. april 2019. FU ser positivt på den videre udvikling.                                                                                                                         

D: Der var ikke yderligere emner.                                                                                      
 

Pkt.6  Intern drøftelse 
A: Forberedelse af ordinær generalforsamling den 6. marts. 
B: Forberedelse af møde mellem DGU og bestyrelse om ”Nye golfere” den 6. marts kl. 
17.00. 
C: Forslag til art og dato for FU/Bestyrelses beslutnings/konklusionsmøde for resultat og 
effektuering af drøftelserne om ”Nye Golfere” i Best. d. 8. febr., med DGU den 6. marts 
og materialer fra DGU’s Temadag d. 22. marts. 
D: Forberedelse af KIK temamøde den 27. marts.  
E: Evaluering af Ris/Ros/Infomødet den 6. februar. 
F: Personaleforhold.  
G: Status på bevilling og organisering på den mobile golfskole. 
H: Sponsorarbejdet generelt. 
I: Samarbejde med Grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. Kommunale 
høringer m.v. 
J:  Evt. andre emner 
 
A: FKC har udarbejdet en detaljeret arbejdsplan for generalforsamling herunder 
fordeling af opgaverne for FU.                                                                                                                
Det skal undersøges i hvor høj grad vi kan anvende eksisterende højtaleranlæg evt. 
kombineret med det permanente højtaleranlæg. Det er aftalt at problemstillingen skal 
forsøges løst inden generalforsamlingen. 
 
B: Mødet er aflyst på grund af andre aktiviteter i lokalerne 
 
C: Emnet er udsat til efter mødet med DGU 
 
D: FCK udarbejder dagsorden til mødet med klubber i klubben den 27. marts, svarende 
til mødet i 2018. 
FCK udarbejder en plan for emner til et møde om initiativer til fremtidige aktiviteter for 
sikre en fortsat udvikling af klubben. Det vil ske med baggrund i samme tema på 
årsmødet i DGU, der behandler emnet samt et kommende møde i Greve med en 
repræsentant fra DGU. 
 
E: Der var bred tilslutning fra deltagerne i ris og ros møde til at fortsætte mødeformen i 
2020. 
 
F: Det er besluttet at ansættelse af en ekstra greenkeeper sker 14 dage tidligere end 
planlagt. Punktet refereres ikke i almindelighed.  
 
G: Materialet til den mobile golfskole er indkøbt, og der vil ske klargøring i løbet af 
marts. 
 
H: Der har ikke været aktiviteter i samarbejdet omkring flygtningesituationen m.m. 
 
 I:  Intet at bemærke  



 
J: Der var ikke yderlige emner         
 

Pkt.7 Økonomi 
A: Medlemsoversigt pr. 01. februar 2019 – bilag SKL mail af 1. febr. 
B: Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF. 
C: Breddepulje ansøgning/bevilling for 2019 – status forbrug. 
D: Pulje for ”Den gode ide” 2 ansøgninger – bilag FKC mail af 5. februar 
E: Evt. andre emner fra/til kassereren. 
 
A: Medlemsoversigt taget til efterretning. 
 
B: Svarende til tidligere år er der ca. 40 medlemmer, der ikke har betalt forfaldent 
kontingent for 2019. Det samlede tilgodehavende er ca. 50.000 kr.   
                                 
C: Der er bevilget og indkøbt 2 brugte buggies.  
 
D: Der er ansøgt om støtte til skoleprojekt og opgradering af klubbens Trackman. 
 
E: Der var ikke yderligere bemærkninger   
 

Pkt. 8 Kommune, DGU, DIF m.fl. 
A: Evt. nyt fra Idrætsrådet. 
B. Nyhedsbrev IFS februar 2019 – deltagelse i dialogmøde 27. februar, samt diverse 
emner: 
Partnerskab med kommunen, Nordea-fondens Lokalpulje, Pulje – Foreningsliv for alle, 
Grevestafetten, Greve Sommerfestival m.m.                                                                                            
C: Tema- og Repr.møde i DGU d. 22. og 23. marts i Kolding.                                               
D: Fast opfølgning på DGU’s Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 
E: Status på program til afløsning af Dropbox. 
F: Persondatalovgivningen og Markedsføring – Status på klubbens arbejde og etablering 
– se diverse mails fra Sekretariatet. 
G: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen.  
H: Evt. andre emner fra/til.  
 
A: Intet at bemærke  
 
B: Greve Kommune afholder møde om idræts og kulturpolitik den 27. februar 2019 FKC 
deltager i mødet. 
 
C: FKC og BF deltager i mødet 22. og 23. i Kolding 
 
D: Intet at bemærke  
 
E: Der mangler fortsat en beslutning om et nyt arkiveringssystem til afløsning af 
Dropbox, der ikke må anvendes efter reglerne i persondata lovgivningen. 
 
F:Der var ikke yderlige bemærkninger til udviklingen af persondata-reglerne.  
 
G: Intet nyt 
 
H: Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet. 

 



Pkt. 9 Næste møder 
Bestyrelsens møde med DGU om ”Nye Golfere” den 6. marts kl. 17.00 – 18.30. 
Ordinær Generalforsamling onsdag den 6. marts kl. 19.00. 
Bestyrelsesmøde 2-2019 onsdag den 6. marts efter Generalforsamlingen. 
Temamøde KIK onsdag den 27. marts kl. 17.00 
SU 1 – 2019 torsdag den 28. marts kl. 16.30. 
FU 3-2019 tirsdag den 16. april kl. 16.30  
Bestyrelsesmøde den 15. maj incl. golf     
Møde med DGU er udsat på grund af andre aktiviteter i lokalerne. 
Øvrige datoer er godkendt  

 
Pkt. 10 Mødets afslutning 

 
Mødet blev afsluttet kl. 18.30 

       
For referat  
Benny Flindt  
23/02.2019 

 
 
 
 
 
 


