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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 6 / 2016 

Dato:  15. november 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. 5 den 1. september 2016 

b) Klubnyt 12/2016 – 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  

g) Handicapudvalget  

     

4. Klub og baneejere 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg 

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/forberedelse af DANA CUP 2017. 
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5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Møde med embedsmænd fra kommunens Teknik og Miljøafdeling afholdt i klubben den 22. juni – 

positive drøftelser – referat udsendt i mail til FU og bestyrelsen den 9. juli. Sekretariatet følger op på 

drøftelserne.  

b) SGS - fritspilsordningen Selandia Golf – bl.a. mail af 1. og 9. november fra FKC. 

c) Evt. nyt fra Linksudvalget vedr. Linksugen 2017.  

d) Evt. synspunkter på deltagelse i Pink Cup 2016 og slå et slag for kuglerne 2017.  

e) Officiel åbning af hjertestien 3. oktober 2016 og samarbejdet med Hjerteforeningen i Greve – Solrød 

– Køge. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Klublokalerne – intern / ekstern.  

b) Personaleforhold 

c) Mulige klubsamarbejder – herunder fritspilsordninger  m.v. – se pkt. 5B vedr. SGS. Der afholdes nyt 

møde i Smørum den 14. november vedr. venskabsaftaler/fritspilsordninger m.m.  

d) Samarbejde med Grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. Kommunale høringer m.v. 

e) Medlemsregistrering via Golfbox for Klubber i Klubben – mail Jeppe Dohn af 6. november. 

f) Sponsormuligheder v/FKC. 

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

h) Forberedelse af bestyrelsesmøde den 25. november. 

i) De fastlagte datoer for ris/ros-møde og generalforsamling 2017 skal ændres.  

j) Evt. andre emner 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. november 2016  

b) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

c) Forsikringsdækning – nye erfaringer fra Køge. 

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 

b) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

c) Ingen deltagelse i Sport 2016 

d) Ansøgninger til de kommunale puljer 2017.  

e) Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen v/FKC. 

f) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder 

FU 

Bestyrelsen 

SU og driftsudvalg 

 

10. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet og takkede for de øvrige udvalgsmedlemmers imødekommenhed vedr. tidspunkt 

for mødeafholdelse.  

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 5: ingen kommentarer. Referatet godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 12/2016. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. Efterfølgende er KLUBNYT 

13 og 14 også udsendt. IL kunne tilføje, at det er aftalt, at der fremover kommet et fast punkt 

”regelhjørnet” i Klubnyt. Det er tanken, at der i hvert Klubnyt skal beskrives en given golfregel i lidt 

”letforståelige” vendinger. RGP og IL står for at udarbejde disse. 

http://www.grevegolf.dk/
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c. Der har været bragt artikler om åbning af hjertestien i diverse medier.  

d. Sekretariatsarbejdet: FKC og BF driver samarbejdet med sekretariatet på daglig basis og der 

udsendes referater fra klubbens ugentlige møder med sekretariatet. Som besluttet på seneste 

bestyrelsesmøde sendes referater også til orientering til alle medlemmer af bestyrelsen. Punktet 

refereres endvidere under punkt 4e.  

e. Intet nyt. 

 

Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Intet nyt fra de respektive udvalg. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der afholdes møde den 25. november i udvalget. FKC udsender dagsorden i løbet af de kommende 

dage.   

b. Klubhus og Café. Der vil i vintermånederne være sporadisk åbent i caféen afhængig af belægning på 

banen osv. Der køres fortsat i mere eller mindre grad med samme personale. FKC kunne oplyse, at 

otte klubber i området skifter forpagter. Det er vanskeligt at finde en forpagter, så der fortsættes med 

den nuværende konstellation. Der er fremsat et lovforslag om, at personer ned til 15 år fremover må 

udskænke alkohol. Hvis dette bliver vedtaget, vil der på nogle tidspunkter kunne anvendes 

ungarbejdere, hvilket vil kunne holde lønudgifterne på et nogenlunde niveau.    

c. BLH og MS arbejder på at præparere nogle personer til at færdiggøre begyndertræneruddannelsen. 

DGU vil gerne lave et diplom, når nogen har færdiggjort uddannelsen.  

d. Golfspilleren i Centrum. Følgegruppeudvalget holdt i september møde med deltagelse af en 

konsulent fra DGU. Mødet gav nogle gode redskaber til at arbejde med analyseværktøjet. 

e. Sekretariatsmøder: referater sendes til FU samt bestyrelsesmedlemmer. Jf. referat af FU-møde nr. 5 

er referaterne blevet lidt mere uddybende og dermed nemmere at forstå.  

IL havde anfægtet at herreklubbens løbende vinterturnering var lagt om søndagen ml. 11 og 12. Det 

betyder, at banen som udgangspunkt er belagt ml. 10-11 af juniorerne og ml. 11 og 12 af 

herreklubben. Selvom frie tider frigives ugen inden, så vil søndagene fremgå som bookede. IL mente 

at dette var uhensigtsmæssigt både for de erhvervsaktive medlemmer samt for de personer, som 

måtte have købt et vintermedlemskab og have en negativ indflydelse på greenfeeindtægterne. Det 

ville være mere hensigtsmæssigt hvis herreklubben havde tagete en time om lørdagen. FKC svarede, 

at herreklubben nu får lov til at fortsætte resten af indeværende kalenderår.    

f. Der er intet nyt i forbindelse med DANA Cup 2017. Der er endnu intet tilsagn om økonomisk støtte 

fra DANA. 

 

Ad pkt. 5 

a. Der er fortsat ikke kommet svar på klubbens henvendelse til Borgmesteren. FKC rykker igen, så der 

evt. er svar inden det kommende SU-møde 

b. Fritspilsordningen SGS Selandia fortsætter uændret i 2017. Dette er allerede meldt ud til 

medlemmerne. Det er et vigtigt parameter både i forbindelse med fastholdelse og potentielt nye 

medlemmer. Fritspilsordningen har vist sig at være god value for money for medlemmerne. Der blev 

forelagt en oversigt over brugen af samt økonomien i ordningen. Ud af de 79000, som ordningen har 

indbragt ved Greve medlemmernes køb af SGS (à 975 kr) beholder Greve 62000 kr jf. 

udligningsfaktoren.  

c. Der er endnu ikke officielt taget hul på arbejdet omkring Linksugen 2017.  

d. Pink Cup 2017 er planlagt. Ligeledes er FU positivt indstillet overfor at lade en turnering i 2017 være 

en indsamlingsturnering til DGUs udspil ”slå et slag for kuglerne”. Ideen er overgivet til 

turneringsudvalget.  

e. Åbningen af hjertestien var en fin succes. Mange mødte frem til åbningen, som også blev fint dækket 

af diverse medier.  
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Ad pkt. 6 

a. Klublokalerne: intet at referere. Lokalerne fungerer fint. FKC nævnte, at han havde puslet med ideen 

om at udnævne en form for vicevært. IL nævnte, at man i flere andre klubber havde et husudvalg til 

samme formål.  

b. Personaleforhold refereres ikke. 

c. Jf. punkt 5b fortsætter SGS Selandia samarbejdet uforandret. Der er endnu ikke kommet nogen 

resultater ud af forhandlingerne med de øvrige klubber omkring et eventuelt greenfeesamarbejde. 

Det andet greenfeesamarbejde SGU er ikke interesseret i en udvidelse og der er ikke basis for at 

sammenlægge de to samarbejder. De hidtidige greenfeeaftaler i GGK fortsætter i 2017. I forbindelse 

med samarbejdet og forhandlingerne omkring SGS blev det drøftet, om en mulig ERFA-gruppe 

kunne være givtig. Der spekuleres over, hvem der i givet fald skal deltage i et sådant ERFA-

samarbejde.  

d. Intet nyt omkring samarbejdet med grundejerforeningen. Der er endnu ikke flyttet flygtninge ind på 

Moeskærskolen.  

e. Medlemsregistrering via golfbox. JD har foreslået at klubberne-i-klubben registrerer deres 

medlemmer via en form for turnering i golfbox. Herreklubben har indtil videre afvist.  

f. Intet nyt omkring sponsorsamarbejdet.  

g. DGU-udspil 

Samarbejdet med Ældresagen kører. DGU arbejder på at formalisere en decideret Ældresagsmodel. 

FKC taler med Anne-Grethe Krogager om en fast person som kontakt i Ældresagen.   

h. Bestyrelsesmødet den 25. november blev forberedt. Det bliver et ganske kort 2 timers møde med en 

stram dagsorden. Evt. med drøftelser af forløbet af dagsmødet den 21. januar.  

i. Ris/Ros-møde og generalforsamling er planlagt afholdt på første torsdag i hhv. februar og marts 

2017. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til restaurantens servering af stegt flæsk. Møderne flyttes 

derfor til hhv. onsdag, den 1. februar (ris/ros) og onsdag, den 1. marts (generalforsamling) 

j. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. november 1010 medlemmer (samme tid 2015 var 950) 450 er 

fuldtidsmedlemmer, 2016 startede med 391 fuldtidsmedlemmer, så resultatet er tilfredsstillende. 

b. BF fremlagde klubbens økonomiske status, som følger det budgetterede. På greenfeesiden er det 

positivt at konstatere at greenfeeindtægterne ligger 100.000 kr. over budget. Vi nærmer os slutningen 

på året og umiddelbart ser tallene tilfredsstillende ud. Fremover overtages kontingentopkrævning af 

SKL. BF redegør for dette på næstkommende bestyrelsesmøde.  

c. I forbindelse med branden i Køge tidligere på året, er klubben blevet rådet til at gennemgå alle 

forsikringer minutiøst.  

d. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. Intet nyt fra Idrætsrådet. 

c. Klubben kom ikke i betragtning til billetter til Sport 2016.  

d. Der er afsendt fire ansøgninger til kommunale puljer på bla. udkigstårn på hul 15, så spillere kan 

sikre sig fri bane i forhold til bla. Hjertestien.  

e. Intet nyt om flygtninge på Moeskærskolen. Der er endnu ikke flyttet flygtninge ind.  

f. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

Bestyrelsesmøde: 25. november. 

FU:   11. januar kl. 17 

SU:   25. november. 

 

Ad pkt. 10 
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Mødet sluttede kl. 18:30 

Inge Larsen 

Referent 

21.11.2016 


