
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 6 / 2018 

Dato:  17. september 2018 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Inge Larsen (IL)  
 

 

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. 5 den 12. juli 2018. 

B: Klubnyt 9 og 10/2018 – bemærkninger til emnerne. 

C: Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf dk m.m. 

E: Sekretariatsarbejdet. 

F: Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

Referatet fra møde 5-2018 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Emnerne fra de seneste numre af klubnyt blev taget til efterretning.  

Der har været bragt artikler om bla. Linksugen i Tuneposten samt artikler om regionsgolf, 

danmarksturnering, Linksuge m.m. i ”vi bor her” – online lokalmedie.   

Sekretariatsarbejdet fungerer fortsat gnidningsfrit.  

FKC oplyste, at den nye formand for Tune Idrætsforening havde foreslået et samarbejde 

mellem Greve Golfklub og Tune Idrætsforening.  

Tidligere fik medlemmer af diverse lokale idrætsforeningen tre måneders gratis 

prøvemedlemskab, men da dette tilbud nu gælder alle, må der udtænkes et nyt koncept.  

FKC mindede om, at det nye hcp-system træder i kraft pr. 01.01.2020. Der forventes en 

højere indsats ved implementeringen af systemet end ved regelændringerne.  

 

Pkt. 3 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  

 

Der var ikke særskilte emner at behandle fra de respektive udvalg. 

 

Pkt. 4 Klub og Baneejere. 

http://www.grevegolf.dk/


A: Samarbejds- og Driftsudvalg 2-2018.  

B: Klubhus og Cafe. 

C: Status på brugen af DGU Short Game – hvor findes videoerne? 

D: Status på overdragelse af opgaver (LS, SLN og sekretariatet) ved brugen af GIC. 

E: Ny administrativ model for indhentning af børneattester – bilag mail af 11. 

september SLN. 

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

G: Evt. andre emner. 

 

Samarbejds- og driftsudvalget holder møde nummer 2 den 26. september.  

Klubhus og Café intet nyt at referere.  

Short Game Torben Rasmussen har udviklet videoer, der viser øvelserne til Short Game. 

Videoerne er udsendt via klubnyt. Men hvor er videoerne i øvrigt? IL havde fundet dem 

på Youtube og den 17. september lagt et opslag på Facebook. FKC beder SKL lægge 

disse på klubbens hjemmeside på et for alle synligt sted.  

Golfspilleren i Centrum: Næste spørgeskemaundersøgelse udsendes til medlemmer den 

18. september. IL havde den 17. september lagt en opfordring på facebook (Greve 

Golfklub) om at få medlemmerne til at besvare spørgeskemaet.  

SLN fremlagde de aktuelle tal. Det er glædeligt at se, at der er fremgang på samtlige 

områder.   

Processen vedrørende indhentning af børneattester synes at være kompliceret. Vi følger 

DGUs anbefalinger til hvem, der skal indhentes attester på. Politiet anbefaler, at man 

indhenter hvert år, men FU mener, at hver 2.-3. år er tilstrækkeligt.  

SLN har det politiske ansvar for opgaver, mens SKL har det praktiske ansvar for opgaven.  

FKC og SKL laver en model for indhentning børneattester.  

Sekretariatsmøderne fortsætter. Der udsendes kortfattede referater fra disse til 

bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Status på linksugen 2018 v/IL og FKC 

B: Status på Greve Open den 28./29. juli 

C: Status på regnvandsbassinet – Tune Syd langs hul 6 og par-3 banen. 

D: Status på lokal indførelse af ”De nye Golfregler” pr. 1. januar 2019 v/IL. 

Deltagerliste for DGU kursus den 7. oktober 

Materialeudgifter til nyordningen generelt – herunder indkøb til videresalg 

Forslag til medlemsmøder – materialer, undervisere m.v. 

E: Status på HCP Årsrevision og udvalgets efterfølgende opfølgning. – bilag mail af 

14. september vedhæftet. 

F: Deltagelse i Åben Skole Portalen 2018/19 – oversigtsbilag vedhæftet. 

G: Deltagelse i Projekt ”sport4kids” 2018/2019 – bilag mail af 21. august vedhæftet  

H: Deltagelse i SGS-ordningen 

I: Dress Code – status forslag 

J: Evt. andre emner. 

 

Linksugen var igen i år en succes. Både vejr, tilslutning og afvikling var flot. Det 

overordnede regnskab viser et ganske beskedent underskud, som dog kan dækkes af 

overskud fra tidligere år. IL nævnte, at man ud over det økonomiske aspekt skal se på 

promoveringen af Greve Golfklub og bane i Golfdanmark. Linksugen har efterhånden 

”fået et navn” og der ses mange gengangere ved turneringerne. Formanden udtrykte ros til 

Jeppe Dohn for arbejdet med ugen. 

Der var ikke stor interesse for den åbne DGU-ranglisteturnering ”Greve Open” den 

28./29. juli. Turneringen blev ret sent i forløbet boostet på Facebook og Instagram, hvilket 

ikke gav det store resultat. Turneringen blev aflyst. Emnet tages op på næstkommende 

bestyrelsesmøde. 



Regnvandsbassin: der var åstedsforretning den 15. august med høringsfrist den 21. 

september. Herefter skal sagen i byrådet i november og det forventes, at gravearbejdet 

påbegyndes i 1. kvartal 2019.   

Implementering af nye golfregler pr. 1. januar 2019: formand af Regel- og HCP-udvalget 

Roland Pedersen har det overordnede ansvar for implementeringen af regelændringer pr. 

1 januar 2019. IL bistår på det kommunikative område. Der afholdes kursus i Greve den 

7. oktober med deltagelse af følgende: 

Fra regel- og HCP-udvalget: Roland Pedersen og Thomas Pedersen 

Fra turneringsudvalget: Jeppe Dohn 

Fra begynderudvalget: Henning Markussen 

Herudover mangler den sidste plads at blive besat. IL havde ikke fået svar fra de øvrige 

udvalg. Hun tilskriver samtlige bestyrelsesmedlemmer igen og hvis ingen andre ønsker at 

benytte pladsen deltager Benny Flindt og får således den fremtidige opgave at undervise i 

regelændringerne i seniorklubben.  

FKC efterlyste information om, hvad der skal indkøbes af materialer og hvem der skal 

købe dette (klub eller shop) 

På formandens forespørgsel til HCP-udvalget om den verserende sag, var der kommet 

svar, at der holdes øje med eventuelle uregelmæssigheder.  

Åben Skoleportal: der er på nuværende tidspunkt 9 arrangementer med skoler. De første 

er gået i gang.  

”sport4kids” syv børn deltager på nuværende tidspunkt. Projektet startede primo 

september og det forventes at komme op på 12 børn.  

SGS søges fortsat i 2019. Det er den altovervejende holdning at tilbuddet er good value 

for medlemmerne.  

Dress code: Ils forslag efter seneste bestyrelsesmøde blev vedtaget og lægges på 

hjemmesiden. I de nuværende etiketteregler henvises der til klubbens dress code.  

 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: Medlemskaber og kontingenter 2019 – bilag vedhæftet. 

B: DGU-kampagnen for ”et godt flow på banen” 

C: Status/evaluering af de frivilliges turnering, den 9. september.  

D: Sponsorarbejdet generelt – herunder linksugen og – status ”sponsornet”. 

E: Personaleforhold  

F: 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. 

G: Forberedelse af statusmøde – herunder maj/juni måneds forsøg med 18 hullers 

gunstartsafslutninger i Dame- og Herreklubben (udvikling og min. 60 deltagere) jf. 

FU 2 pkt. 6E. 

H: Status på bevilling og organisering på ”den mobile golfskole” – bilag FKC.  

I: Medlemsinfo – udgangspunkt og grundlag for ny model v/FKC 

J: Samarbejde med grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. 

Kommunale høringer m.v. 

K: Evt. andre emner 

 

De til FU udsendte kontingentsatser for 2019 blev taget til efterretning. 

Vintermedlemskab er ændret til start 15. oktober.  

DGU har lanceret kampagnen ”bedre flow på banen”. OK er som formand for bane- og 

miljøudvalget tovholder på kampagnen. Der er informeret om kampagnen herunder DGUs 

forslag til tiltag, der kan give bedre flow på banen, i Klubnyt. IL har lagt billeder, videoer 

på de sociale medier. Der er informeret separat i seniorklubben og der er lagt brochurer i 

klubhuset.  



De frivilliges turnering: FKC oplyste, at der var opnået enighed om en gunstig fordeling 

af udgifter mellem ejere og klub. Desværre har det vist sig, at nogle personer er blevet 

overset ved indstillingen. Det er beklageligt. Ved sekretariatsmødet tirsdag drøftes en 

mulig kompensation herfor. Alt i forbindelse med turneringen overlades fremdeles til 

SLN. FU drøftede kort andre indstillingskrav samt evt. anden og mere social spilleform 

ved turneringen. SLN kommer med udspil hertil.  

Sponsorarbejdet generelt og Linksuge: et tidligere omtalte tiltag ”sponsornet” genoptages 

i efteråret.  

Personaleforhold refereres ikke. 

Statusmøde baneblokeringer afholdes onsdag, den 26. september. SKL trækker tal til at 

belyse belægningen af banen generelt herunder klubberne-i-klubben. 

FKC havde udfærdiget et forslag til implementering og organisering af den mobile 

golfskole. Arbejdsgruppen består af Axel Krag, Nicolai Christiansen, Ole Jensen, Villy 

Olesen, Stine Kiel Larsson, Sarah-Cathrine Wandsø, Benny Flindt samt Frede Kruse-

Christiansen. Alle kan mødes i dagtimerne og der afholdes snarest et møde med de 

implicerede parter.  

Der synes ikke længere at være behov for det af formanden foreslåede tiltag om 

”medlemskaffe”, eftersom der ikke er kommet nogle klager omkring klubben.  

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 1. september 2018. bilag vedhæftet.  

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

C: Emner m.v. til de kommunale puljeordninger 2019 – frist 15. september – 1. 

november v/FKC 

D: Ansøgning 2018 ”de sjællandske medier” v/FKC 

E: Status på forslag til særlig fundraising gruppe. 

F: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten 

pr. 1. september. Regnskabet følger det budgetterede nogenlunde.  

Antallet af fuldtidsmedlemmer er pr. 1. september 466.  

Der var ikke kommet ønsker/forslag til puljeordningerne.  

Der søges atter om en yderligere buggy. 

Sjællandske Medier har givet afslag på ansøgningen om en yderligere overdækning af 

driving range.  

Der fremlagdes et forslag om etablering af en fundraisinggruppe. Der skal fokuseres på 2-

3 puljer (100.000 til 500.000 kr) samt diverse fonde og sponsorer. FU foreslår følgende 

deltagere: FKC – BF – Tonny Jørgensen – Stig Person – SKL – Peter Thomsen – Torben 

Lindholm samt jordejere. Gruppen kan mødes i dagtimerne. 

 

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

A: Evt. nyt fra Idrætsrådet Intet nyt. 

B: Nyhedsbrev fra IFS – bilag FKC 3. september. Taget til efterretning 

C: Orienteringsmøde aftalt med sekretariatet, FU (BF og FKC) og Idræts- og 

Fritidssekretariatet – hos os den 21. august kl. 12 – bilag referat vedhæftet. Taget til 

efterretning 

D: Status på afvikling af sommerferieaktiviteter – kommunal bevilling på kr. 5000. 

Der har kun været ganske få deltagere i forhold til tidligere. Anvendt 4300 kr.   

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

nyt. 

F: DGU regionalmøde 24. oktober. 24. oktober Fredensborg eller 25. oktober 

Rønnede. IL og FKC deltager. FKC undersøger, hvilken dag og tilmelder.  

G: Regionsgolf årsmøde 7. oktober Ishøj IL deltager og spiller med (evt også FKC) 

Koordinator for regionsgolf Gitte Rolsted Christensen havde forlods anbefalet, hvorledes 

klubben burde stemme på mødet. FU var enige i at stemme som anbefalet.  



H: DGU meddeler Golfens dag 28. april 2019 IL har allerede informeret tidligere 

frivillige om datoen.  

I: DGU meddeler Spil med Dag 18. august 2019 Taget til efterretning. Drøftes på 

bestyrelsesmøde den 9. oktober, om vi skal deltage. 

J: Persondatalovgivningen og markedsføring – status på klubbens arbejde og 

etablering – se diverse mails fra sekretariatet. Intet nyt. 

K: Status på brugen af det indkøbte Risma – program til brug i forbindelse med 

persondatalovgivningen v/FKC, BF. Intet nyt. 

L: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen. Intet nyt. 

M: Evt. andre emner fra/til.  

 

Pkt. 9 Næste møder. 

SU 2-2018 Onsdag, den 26. september kl. 18.30 

Bestyrelsesmøde 4–2018 tirsdag, den 9. oktober kl. 17.30 

FU 7-2018 onsdag, den 7. november kl. 16.30 

SU 3-2018 fredag, den 23. november kl. 13.00 

Bestyrelsesmøde 5-2018 fredag, den 23. november kl. 15-17 plus årsafslutning 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19.00 

 

 

For referatet  

Inge Larsen 

23.09.2018 


