
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2019 

Dato:  7. januar 2019 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Inge Larsen (IL) 

Koordinator for regionsgolf Gitte Rolsted Christensen deltog i en del af 

mødet (pkt. 1A)  
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

A: Regionsgolf 2019- møde med koordinator Gitte Rolsted Christensen for aftale om 

hold i Regionsgolf 2019 – bilag. Se FU referat 7-2108 pkt. 1A og 

interessemarkeringen i Golfbox.  

B: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

FKC bød velkommen til forretningsudvalgets medlemmer samt til Gitte Rolsted 

Christensen, som deltog i den indledende del af mødet 

 

Regionsgolf  

Forhåndstilkendegivelse på Golfbox har givet 71 tilmeldinger til Regionsgolf 2019. 

Heraf er 11 allerede udtaget til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen. 

Af de resterende 60 spillere er 11 kvinder. 

Der har været gjort en lidt større indsats i år for at få interesserede til at tilmelde sig. Vi 

har således været tidligt ude med Golfbox tilmeldingerne (mens solen stadig skinnede) 

Der her været lagt opslag på hjemmesiden, Facebook samt i Klubnyt.  

Nye regler for regionsgolf 2019 

Med de nye regler, som er trådt i kraft fra 2019, gælder, at der spilles i handicapintervaller 

i alle rækker. Derfor bør rækkerne i størst mulig omfang sammensættes indenfor hcp-

intervallet. Det kan give lidt udfordringer, eftersom der også er en aldersopdeling.  

Gitte har gennemgået tilmeldingerne og er nået frem til at der kan opstilles 7 rækker:  

A og B samt Senior B og C samt Veteran A og B og C 

Da det er aftalt med bestyrelsen, at der kun tilmeldes max 6 hold, vurderer Gitte, at vi 

undlader en tilmelding i A række. Det betyder at der er 7 spillere, som ikke kommer til at 

spille.  

Det er stadig et problem at finde kvinder nok. Hvis der skal være 3 kvinder omkring hvert 

hold, kan vi kun tilmelde 1-2 hold.  

Dette problem blev drøftet og konklusionen blev følgende: 

På trods af den åbenlyse mangel på kvinder forsøger vi igen i år, at tilmelde 6 hold. Vi 

mener, at det fungerer lidt anderledes med kvinderne. En stor del siger JA, såfremt de 

bliver spurgt direkte. Derfor vil vi i dette år bede holdkaptajnerne kontakte eget netværk 

og med støtte fra sekretariatet, opsøge ”nye” kvinder til holdene. Vi håber med dette tiltag 

at kunne skabe en bredere interesse blandt kvinderne.  

Derudover aftalte vi at indkalde til et møde omkring Regionsgolf i november 2019 for at 

skabe større interesse for Regionsgolf 2020. 



Det blev med ovenstående aftalt, at vi tilmelder 6 hold (B-række, Senior B, Senior C, 

Veteran A, Veteran B og Veteran C) 

 

Der var ikke yderligere punkter til dagsorden 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 7 den 7. november 2018.  

B: Opfølgning på bestyrelsesmøde 5-2018 den 23. november 2018 – afsluttende 

beslutning på debat under R og Hcp. udvalget vedrørende banens rating. 

C: Klubnyt 13 og 14 – 2018 – bemærkninger til emnerne. 

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

E: Sekretariatsarbejdet. 

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

 

Referatet fra møde 7-2018 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Bestyrelsesmøde 5: bestyrelsens kommentarer vedrørende rating af banen tages med ved 

næste almindelige rating af banen.  

KlubNyt nr. 13 og 14 er taget til efterretning.  

Herudover var der ikke mere at referere under punkterne. 

 

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 særlige emner at referere fra de enkelte udvalg. Der afholdes 

bestyrelsesmøde den 27. januar. 

 

Pkt. 4 Klub og Baneejere. 

A: Samarbejds- og Driftsudvalg referat fra møde 3 – 2018 udsendt 14. december til 

bestyrelsen.  

B: Klubhus og café 

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 

D: Status for indhentning af børneattester v/FKC. 

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

G: Evt. andre emner. 

 

Samarbejds- og driftsudvalget holdt møde nummer 3 den 23. november. Referat af 

møde ligger tilgængeligt på hjemmesiden.  

Klubhus og Café drives over vinteren med et minimum af personale af hensyn til 

økonomien. Ellers intet nyt at referere. 

Udkast til aftale om fællestræningen ligger klar. Der overvejes en plan for overgangen fra 

grevling til junior. Aftale på vej for alle tre områder; junior, begynder, elite. 

SLN informerede om arbejdet og resultaterne af analyseværktøjet golfspilleren i centrum. 

SLN videreformidler navne på alle, der tilkendegiver, at de ønsker at gøre et stykke 

frivilligt arbejde i klubben, til de respektive udvalgsformænd. I mange tilfælde viser det 

sig dog at være frivillige, som vi i klubben allerede har gavn af med deres frivillige 

arbejde på forskellige poster, men der kommer også fortsat nye til.  

SLN arbejder med de frivilliges turnering. Overvejer fortsat spilleformen (individuel eller 

http://www.grevegolf.dk/


par/hold) Vi søger fortsat sponsorer, men der er indtil videre afsat kr. 20.000 i budgettet 

til turneringen. 

Arbejdet med børneattester ligger hos SKL.  

Der afholdes fortsat ugentlige sekretariatsmøder, som refereres i hovedtræk for 

bestyrelsen. Seneste møde var den 18. december men møderne genoptages igen fra 8. 

januar.  

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Status på regnvandsbassinet – Tune Syd langs hul 6 og par-3 banen – bilag 

referat fra møde 13. november 2018. 

B: Status på lokal indførelse af ”De nye Golfregler” pr. 1. januar 2019. 

C: Status på deltagelse i SGS-ordningen – bilag referat af møde den 27. oktober 18 

vedhæftet.  

D: Evt. andre emner. 

 

Arkæologerne er påbegyndt undersøgelser af nabogrunden. Ellers intet nyt. 

Der er planlagt tre klubaftner med undervisning i de nye golfregler. 8. januar, 16. januar 

og 24. januar alle med omkring 50 tilmeldte ligesom der er afviklet et 

regelundervisningsarrangement i Seniorklubben med 48 deltagere. 

Ved behov arrangeres flere undervisningsaftner. 

 

Der afholdes møde med de øvrige klubber i SGS-samarbejdet i Greve torsdag, den 10. 

januar med fokus på følgende: 

Evt. fælles reklame for samarbejdet.  

Samarbejde omkring juniorarbejde. 

Evt. SGS-turnering 

 

Intet yderligere at referere. 

 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: Forberedelser af bestyrelsesmøde i januar 2019.  

Tidsramme og emner:  

1. Samarbejde – bestyrelse og klubber-i-klubben imellem. 

2. Prioritering af nye medlemmer, hvordan – bilag DGU artikel vedhæftet.  

3. Hjerteforeningen samarbejde 28. april – bilag Stine fra 18. december. 

Vedhæftet. 

4. Ad hoc udvalg ”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.  

5. Styrkelse af short game. 

6. Klubsamarbejder – f.eks. SGS klubberne. 

7. Andre emner til mødets dagsorden 

B: Forberedelse af ris/ros/infomødet den 6. februar 

C: Forberedelse af ordinær generalforsamling den 6. marts 

D: Personaleforhold. 

E: Status på bevilling og organisering på den mobile golfskole – bilag referat fra 

møde 26. november vedhæftet. 

F: Sponsorarbejdet generelt – herunder status på ”sponsornet” 

G: Samarbejde med grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. 

Kommunale høringer m.v.  

H. Evt. andre emner. 

 

Forberedelse af bestyrelsesmøde den 27. januar (heldagsmøde) 



I forlængelse af forårsmødet 2018 med klubberne-i-klubben vil FU foreslå, at en 

repræsentant fra klubberne-i-klubben deltager i bestyrelsesmøderne i juni og oktober. 

Hjerteforeningen har lagt op til et samarbejde vedrørende indsamlingsdagen den 28. april: 

hvis klubberne stiller et antal indsamlere til rådighed på dagen, kvitterer Hjerteforeningen 

med en hjertestarter.  

FU drøftede muligheden. Der var stor sympati for sagen, men ikke helt enighed om 

klubbens deltagelse. Dels fordi dagen falder sammen med Golfens Dag, hvortil vi også 

skal bruge frivillige og dels fordi klubben ikke nødvendigvis har brug for en yderligere 

hjertestarter. FKC kontakter Torben Lindholm og meddeler, at vi gerne vil indgå i et 

samarbejde.  

Short game tiltaget kommer på dagsordenen til mødet den 27. januar. 

   

Ris/ros/infomødet den 6. februar: vi kører efter tidligere køreplan. Start kl. 17.30. 

Ordinær generalforsamling: afholdes den 6. marts.  

På valg: for en 3-årig periode: 

Frede Kruse-Christiansen 

Jeppe Dohn 

Benny Flindt 

Ole Kahlen 

 

For en 1-årig periode 

Bendt Nolsøe 

 

Personaleforhold refereres ikke. 

 

Mobil golfskole: alt er indkøbt til etablering af den mobile golfskole. Ad hoc gruppen 

holdt møde den 26. november, næste møde er 11. februar 2019. 

Sponsorarbejde: tiltaget ”sponsornet” blev forsøgt gentaget ultimo 2018. Desværre var der 

ikke tilstrækkelig tilslutning, så deltagelse i sponsornet bliver nu endegyldigt skrinlagt.  

Intet yderligere at referere.  

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 2. januar 2019 - bilag vedhæftet.  

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

C: Breddepulje-ansøgning/bevilling 2019 – bilag FKC mail af 21. december 2018. 

D: Om brugen af trænere (amatører) ved særlige opgaver v/FKC 

F: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten 

pr. 2. januar 2019. Det er glædeligt at se, at antallet af fuldtids- samt hverdagsmedlemmer 

er steget og er det højeste antal nogensinde. I alt 594. Det totale medlemstal er 1017.  

Klubben har fået en bevilling på kr. 62.000 fra Breddepuljen. Beløbet skal anvendes inden 

1. april 2019 og vil blive anvendt på en yderligere buggy. 

Der er mulighed for at søge midler fra puljen ”den gode idé”, puljen er blevet opgraderet. 

Vi undersøger muligheden for evt. opgradering af Trackman.  

Trænere ved særlige opgaver kan evt. honoreres i lighed med fodbolddommere.  

Der var ikke yderligere drøftelser.  

 

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

A: Evt. nyt fra Idrætsrådet Intet nyt.  

B: Tema- og repræsentantskabsmøde i DGU den 22. og 23. marts i Kolding. – bilag 

fra FKC. FKC forespurgte om IL og SLN evt. ville deltage. IL er bortrejst. SLN 

overvejer.  

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

nyt. 



D: Status på program til afløsning af Dropbox. Intet nyt. SKL arbejder på at finde 

alternativ.  

E: Persondatalovgivning og markedsføring – status på klubbens arbejde og 

etablering – se diverse mails fra sekretariatet. Intet nyt 

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

G: Evt. andre emner fra/til.  

 

Pkt. 9 Næste møder. 

Bestyrelsesmøde nr. 1-2019 søndag, den 27. januar kl. 9 

Bestyrelsesmøde nr. 2-2019 onsdag, den 6. marts efter generalforsamlingen 

INFO/ris/ros onsdag, den 6. februar 2019 kl. 17.30 

FU 2-2019 onsdag, den 20. februar kl. 16.30 

Ordinær generalforsamling onsdag, den 6. marts kl. 19.00 

SU 1 - 2019 torsdag, den 28. marts kl. 16.30 

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19.00 

 

 

For referatet  

Inge Larsen 

13.01.2019 


