
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 7 / 2017 

Dato:  9. november 2017 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

Lotte Stoltenberg (LS) 
 

 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

A: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

FKC bød velkommen. Der var ikke yderligere punkter til dagsorden 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 6 den 21. september 2017. 

B: Klubnyt 14, 15 og 16/2017 – 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. 

Punkterne A-E refereres under ét.  

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde 6 af 21. september 2017. Referatet 

ligger tilgængeligt i dropbox samt på klubbens hjemmeside.  

Emnerne fra de siden sidste møde udsendte KlubNyt blev taget til efterretning. KlubNyt 

nr. 17, var udsendt efter dagsordenens fastlagdes.  

Der har siden sidst været bragt artikler om DANA Cup i TunePosten samt om forløbet 

med Sport for Kids i såvel TunePosten, Sydkysten samt på www.golf.dk og i DGUs 

nyhedsbrev.  

Sekretariatsarbejdet fungerer fortsat gnidningsløst. Der har været afholdt MUS med de 

under klubben ansatte personer. LS havde spurgt til MUS med personalet i sekretariatet, 

men eftersom de ikke er ansat under klubben, hører det ikke ind under vores 

ansvarsområder.  

FKC kunne oplyse om nogle interne omstruktureringer i Eliteudvalget. Idet de to 

spillerrepræsentanter har ytret nogle ønsker om en indflydelse på trænings- og 

budgettilrettelæggelsen. Gitte Christensen og Nikolaj Knudsen har ønsket at afgive deres 

hverv som spillerrepræsentanter og for damespillerne har Thea Kaarslev tilbudt at træde 

ind i udvalget. Damerne har et ønske om en anden træningsdag end mandag som i 2017 

og damespillerne forhandler selv fastlæggelsen af de for 2018 tildelte timer med AK. 

 

Pkt. 3 3: De faste udvalg – status, arbejde, møder og bemanding. 

A: Begynderudvalget - referat (26/10) af 30. oktober. 

B: Juniorudvalget  

C: Eliteudvalget 

D: Turneringsudvalget – div. turneringsrapporter siden sidst. 

E: Bane og Miljøudvalget  

F:  PR og Infoudvalget  

G: Handicapudvalget – referat (28/09) af 6. oktober  

http://www.golf.dk/


De tilstedeværende glæder sig over begynderudvalgets arbejde i den forløbne sæson og 

ser frem til arbejdets fortsættelse i 2018. 

Jf. referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 af 11. oktober 2017 har udvalget modtaget en klage 

på ét af klubbens medlemmer. Det var aftalt, at udvalget skulle forelægge en indstilling i 

sagen ved bestyrelsesmødet den 24. november. HCP-udvalget kan imidlertid ikke være til 

stede den 24. november. Der indkaldes til et møde på en alternativ dato med deltagelse af 

udvalget og de fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage. 

 

Der var ikke yderligere at referere fra de enkelte udvalgs arbejde. 

Pkt. 4 Klub og Baneejere. 

A: Samarbejds- og Driftsudvalg – næste møde 24. november 2017 kl. 13.00. 

B: Idrætskonsulenternes model for erhvervssamarbejde – møde den 7. november 

v/BF og FKC. 

C: Status - Ad hoc udvalg: ”Starterhus”  

D: Klubhus og Cafe. 

E: Status aftale om Fællestræning 2018 v/FKC 

F: DGU Short game – noget for os? 

G: Faste Sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU og Best. 

H: Evt. andre emner. 

Næste samarbejds- og driftsudvalgsmøde er den 24. november. FKC udarbejder 

dagsorden til mødet med sædvanligt indhold.  

Klubben er blevet kontaktet af kommunens idrætskonsulenter vedrørende et 

erhvervssamarbejde. Samarbejder rummer ingen problemer i forhold til netværket i Greve 

Golf, men kan derimod tjene som et supplement hertil og det er derfor besluttet at takke ja 

til samarbejdet. SC og SKL laver en detaljeret beskrivelse af netværket i Greve Golf, som 

præsenteres for idrætskonsulenterne.  

 

Starterhus: der er lagt rør med henblik på at trække el. Huset males i 2018. Der er 

udarbejdet en skitse for husets facader med de to sponsorers skilte (DanBolig og 

Santander) 

Klubhus og Café: over vinteren vil der være nedsat pres på restauranten og dette 

afspejles i bemandingen. Tonny er indtil videre ansat året ud.  

Fællestræning: der er indkommet ønsker om træning fra de berørte udvalg. Der mangler 

dog fra juniorudvalget.  

DGU har i en årrække kørt en short game turnering på juniorsiden. Dette implementeres 

også for seniorspillere. FU har med ejerne drøftet, hvorvidt dette har interesse og kan 

gennemføres i Greve. Tiltaget forelægges bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 24. 

november og herefter besluttes det, om Greve skal deltage i DGU Short Game. 

Turneringen vil løbe hvert år fra 1. maj til 30. april med start 1. maj 2018. 

Samarbejdet mellem klub og sekretariat fungerer fint. Der udsendes fortsat referater fra de 

ugentlige sekretariatsmøder med overordnet orientering. Der er ingen bemærkninger til 

dette. 

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Status/udvikling vedr. regnvandsbassinet – Tune Syd langs hul 6 og par-3 banen. 

B: Evaluering af medlemsmøde over emnet: ”Arv og Testamente” 

C: sponsorsamarbejde med VERISURE (alarmsystem) – bilag mødenotat af 8. 

oktober 

D: Evt. andre emner. 

Der er nu enighed om projektet vedrørende regnvandsbassinet mellem de implicerede 

parter. Punktet beholder fortsat på dagsordenen, idet der kan komme spørgsmål om 

kompensation, når først arbejdet er i gang. Der ydes formentlig en erstatning på kr. 14000 

pr. brønd, der skal nedsættes, hvilket vil være to brønde.  

Klubben har krævet, at der lægges jernplader på hjertestien for at skåne denne. 



Medlemsmødet den 30. oktober om arv og testamente var godt og udbytterigt for de 

fremmødte.  

FKC forhandler om et eventuelt samarbejde med Verisure. Siden det seneste møde, er der 

ikke sket yderligere. Vi afventer et udspil fra Lars Johansen. 

Intet yderligere at referere. 

 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: Nødvendig opdatering af Vedtægter. 

B: Status og aktuel opsamling vedr. GIC arbejdet – seneste rapporter samt drøftelse 

jf. sidste referat fra FU 6 pkt. 6B. 

C: forberedelser DANA CUP 2018. 

D: Regionsgolf 2018 – ny leder – bilag referat af møde den 19. oktober / mail af 1. 

november. 

E: Personaleforhold.  

F: Særligt samarbejde med PROmedlemer – muligt/ønskeligt/gavnligt.  

G: Ad hoc udv. ”Motionsgolf for dig” 

Samarbejder jf. DGU-aftaler med Ældresagen, Hjerteforeningen, 

Diabetesforeningen – store medlemsdatabaser med muligheder for 

Sundhedssamarbejde/medlemsrekruttering. Drøftelse af mulige samarbejdsmodeller 

med de tre områder. 

H: Samarbejde med Grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. 

Kommunale høringer m.v. 

I: Sponsorarbejdet i øvrigt.  

J: Evt. andre emner. 

Klubbens vedtægter har været gennemgået med tættekam og skal foretages enkelte 

småjusteringer. Forslagene til vedtægtsændringerne blev forelagt den samlede bestyrelse 

ved seneste møde den 11. oktober. Der var enighed om de fortrinsvis tekstmæssige 

ændringer. Klubbens juridiske konsulent Torben Lindholm kontaktes og der udarbejdes et 

endeligt forslag, som forelægges bestyrelsen ved møde den 20. januar med henblik på 

forslagsstillelse på næstkommende generalforsamling.  

Golfspilleren i Centrum analyseværktøj: FU har ved de seneste møder drøftet værdien 

af analyseværktøjet GiC. IL havde efter et besøg i en naboklub modtaget en mail med 

ganske få og dog relevante spørgsmål. Dette kunne være et alternativ til den omfattende 

spørgeskema i GiC.  

Klubben vil overveje, hvorvidt vi vil fortsætte med GiC. Især sammenligningen med 

andre klubber synes i nogle tilfælde irrelevant, idet de enkelte klubbers værdigrundlag, 

målsætning og medlemsunderlag er vidt forskellig. Det skal undersøges, om måden, vi 

læser ambassadørscoren på, kan tilpasses, så det er skræddersyet til GGK.  

FU indkalder til et møde med deltagelse af SKL og Jonas Meyer fra DGU. Indtil dette 

møde er afholdt fortsætter vi ikke med GiC. 

DANA cup: Vi håber, at vi kan fortsætte samarbejdet med DANA, men dette er endnu 

ikke afgjort.  

Gitte Rolsted Christensen har tilbudt sig som fremtidig koordinator for regionsgolf, idet 

Roland Pedersen ønsker at afgive dette hverv. Der har været afholdt møde med GC. 

Foreløbig tilmelding til regionsgolf 2018 er blevet lagt i Golfbox, så medlemmerne kan 

tilmelde sig inden 31. december. Herefter besluttes det, hvor mange hold, klubben skal 

tilmelde.  

En af klubbens professionelle spillere Mads Andersen har tilbudt sin hjælp i forskellige 

forbindelser. FKC har talt med MA. Vi kigger på, hvorledes vi kan hjælpe Mads. 

Der var ikke yderligere at referere under disse punkter.  

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 1. november 2017. bilag vedhæftet.  

B: Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF. 

C: Status på forberedelse af udvalgsbudgetter for 2018.  



D: De kommunale puljeordninger 2018. Nye ideer – ansøgningsfrist 15. november 

2017.  

E: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

BF gennemgik klubbens økonomi samt medlemsoversigten pr. 1. november.  

Der har været en del udmeldelser, men der er endnu ikke et samlet overblik, idet 

udmelding kan ske frem til 30. november.  

Netto er medlemstilgangen dog positiv. 

Klubbens økonomi følger det budgetterede.  

Der søges om mobil golfskole (som Horsens) samt en buggy. 

Yderligere mulighed kunne være: midler til short game turnering/etablering, midler til 

motionsgolf.  

Pkt.8 Kommune, DGU, DIF m.fl. 

A: DGU regionalmøder – Sorø 31. oktober 

B: Fast opfølgning på DGUs  Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 

C: Debatsiden i det nye Golf.dk – ILs henvendelse til DGU. 

D: Medlemsdatabasen og de nye regler – nyt fra DGU/DIF? 

E: Inspirationsmøde i DGU – ”Golfsportens omdømme” IL, BF og FKC deltog.  

F: Sport4Kids – projekt hos os i ugerne 37 – 41. Bilag  

G: Åbenskoleportalen – tre skoler. Periode marts til juni 2018. 

H: Status på indstilling – kommunalt § 17 stk 4 udvalg. 

I: Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

J: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen.  

K: Evt. andre emner fra/til.  

IL og FKC deltoger i regionalmøde i Sorø den 31. oktober. Der var flere interessante 

punkter på dagsordenen. Materialet fra mødet er efterfølgende sendt til 

bestyrelsesmedlemmerne til inspiration. 

Blandt andet blev der talt om de nye regler pr. 2019. RGP er udnævnt som kontaktperson 

til DGU. Da der udover regelstoffet også er en del kommunikativt i dette arbejde, tilbyder 

IL sig som assistent såfremt det skønnes nødvendigt. 

BF, FKC og IL deltog i et inspirationsmøde i DGU, som dog ikke gav det helt store 

udbytte.  

IL har tidligere rettet henvendelse til DGU omkring anonymitet på debatsiden på 

golf.dk. Vi følger op.  

Sport4kids projektet i efteråret var en succes. Der har efterfølgende været bragt omtale af 

projektet på flere portaler. 

Tre skoler har p.t. lagt billet ind på tilbuddet om skolegolf. Det drejer sig om to 5. klasser 

samt én 7. klasse.  

Der er intet nyt at referere på de øvrige punkter.  

Pkt. 9 Næste møder. 

SU og Driftsudvalg 3-2017 den 24. november kl. 13.00. 

Bestyrelse 5-2017 den 24. november kl. 15.00. 

FU 1-2018 – 10. januar 2018 kl. 16.30.  

Bestyrelse 1-2018 lørdag, den 20. januar kl. 09.00 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19.00 

 

For referatet  

Inge Larsen 

19.11.2017 


