
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 7 / 2019 

Dato:  7. november 2019 

Til stede: 

 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

Søren Leander Nielsen (SLN) 

 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

A: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

FKC lagde ud med at byde velkommen og informere om at klubben af DGU er blevet 

opfordret til at sløjfe GGK efter klubnavnet (Greve Golfklub GGK) GGK er et levn fra 

klubbens genetablering for 10 år siden.  

FKC tilføjede desuden følgende yderligere punkter ting til dagsordenen: 

Under punkt 2e: hjerteredderkurser, strikkeaftner 

Under punkt 7c mulighed for at søge tilskud til lederkurser 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 6 den 19. september 2019.   

B: Klubnyt 9 og 10 – 2019 – 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. 

 

Referatet fra møde 6-2019 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Fra alle sider udtryktes fortsat ros til det nye lay-out på KlubNyt.  

nr. 8; meget informativt og lækkert layout.  

FKC orienterede om, at SYDKYSTEN fremover er blevet lagt sammen med Vestegnen. 

Sekretariatsarbejdet giver ikke umiddelbart anledning til kommentarer. 

Personalesituationen refereres under 6E.  

Seniorklubben har afholdt seks hjerteredderkurser for medlemmerne. Der har været 

afholdt to strikkeaftner.  

Herudover var der ikke mere at referere under punkterne. 

 

Pkt. 3 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  

  

http://www.grevegolf.dk/


Der refereres ikke yderligere her, idet de enkelte udvalg netop fremlagt planer og status på 

seneste bestyrelsesmøde i oktober og forventes at følge op på dette på næstkommende 

bestyrelsesmøde den 22. november.  

 

Pkt. 4 A: Samarbejds- og Driftsudvalg – bilag referat fra møde 31. oktober 

B: Klubhus og Cafe. 

C: Nye bænke og skraldespande monteret ved alle 18 huller. 

D: Materialerne fra Harder gruppen om Teebox – bilag FKC mail af 3. november. 

E: Evt. nyt fra/om GIC v/SLN. 

F: Evt. nyt om indberetning m.m. til de Frivilliges Turnering 2020.  

G: Status for indhentning af Børneattester v/Fkc. 

H: Årets netværksdag mandag, den 7. oktober  

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

J: Evt. andre emner. 

 

Samarbejds- og driftsudvalget holdt møde 31. oktober. Referatet ligger på 

www.grevegolf.dk. 

Klubhus og Café intet at referere.  

Der er monteret bænke og skraldespande på alle 18 huller. Bænke og skraldespande er 

fremstillet på Grennessminde som er en socialøkonomisk virksomhed for unge med 

særlige behov.  

FKC havde modtaget materiale fra Harder gruppen om Teebox. Køge golfklub har en 

Teebox (en container med simulator) stående. FKC forespørger ved det kommende SGS-

møde om deres erfaringer hermed.  

SLN rapporterede om de seneste besvarelser i GIC. Der er kommet mange gode 

besvarelser og generelt er der ros til banen. På det nyligt afholdte regionalmøde i Smørum 

havde IL og FKC fået info om nogle nye tiltage i GIC i det kommende år (nyt dashboard 

m.m.)  

Indberetning til de frivilliges turnering vil fortsat ske efter invitation. Der var enighed om 

at det har en værdi at de frivillige modtager en invitation. Herudover arbejdes der efter 

samme koncept som i år. 

Børneattester: intet nyt. Arbejdet pågår.  

Årets netværksdag var den 7. oktober. Ole Kahlen, Jeppe Dohn, Torben Rasmussen, 

Benny Flindt og FKC deltog i en god dag.  

Der afholdes fortsat ugentlige sekretariatsmøder, som refereres i hovedtræk for 

bestyrelsen.  

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Status på mulighederne for samarbejde med KLAR om/ved bassinarealerne 

v/Fkc    

B: Status på samarbejde med Tune IF – bilag FKC mail af 24. oktober. 

C: Foreløbig status på deltagelsen i SGS ordningen – antal medlemmer. 

D: Regionsgolf – Evalueringsmøde 2019 og forberedelsesmøde 2020 tirsdag, den 12. 

november kl. 17 – 19.  

F. Evt. andre emner 

 

Regnvandsbassin: Sagen er afsluttet. Pengene fra erstatningen er geninvesteret i banen. 

Arbejdet med at formalisere samarbejdet med Tune IF er godt i gang. Næste møde er i 

december.  

SGS-ordningen forventes at fortsætte med uændrede betingelser og samme klubber i 

2020. Der afholdes møde i Køge den 11.11. 

Beregningssystemet mellem klubberne overflyttes til Golfbox, idet dropbox udfases.  

Regionsgolf: det afholdes møde for interesserede den 12. november. Invitation er udsendt 

via klubnyt og golfbox. Forhåndstilmelding i golfbox som tidligere år.  

 

http://www.grevegolf.dk/


 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: Orientering om arbejdet i fundraisinggruppen v/Fkc. 

B: Efter den gamle lade – hvad så – ideer / meninger.  

C: Klubbens og APSets deltagelse i Greve Kommunes Rehabiliteringsaktiviteter. 

Herunder afvikling af hjerteredderkurser i regi hjerteforeningen og kursustilbud 

fra Greve Kommunes Demenskoordinator.  

D: Doping – DGU information – Status på materiale og klubinfo. 

E: Personaleforhold  

F: Status på bevilling og organisering af den mobile golfskole.  

G: Sponsorarbejdet generelt. 

H: 10 års virksomhed den 28. november  

I: forberedelse af bestyrelsesmøde 5 – 2019 den 22. november.  

J: Bestyrelsesmøde med KIK – modeller fremadrettet.  

K: Forberedende drøftelse af model/indhold af det traditionelle bestyrelsesmøde i 

januar.  

L. Samarbejde med Grundejerforeningen – trafik, flygtninge, kommunale høringer 

m.v.  

J:  Evt. andre emner. 

 

Fundraisinggruppen holder næste møde den 13. november.  

Nedrivning af den gamle lade igangsættes, så laden er væk til sæsonstart 2020. Der er p.t. 

ikke lagt konkrete planer for området.  

Klubben deltager i kommunens rehabiliteringaktiviteter for forskellige patientgrupper. I 

den forbindelse er der søgt om 25.000 kr. fra Idrætspuljen til fremme af samarbejde med 

patientgrupper.  

FKC forespørger MS om en kort tekst vedrørende klubbens stilling til doping. Teksten 

skal ligge på hjemmesiden. 

Personalesituationen. Sekretariat: Stine Kiel Larsson samt Susanne (10 timer/ugentligt) og 

Axel som pro. Der skal søges en ny sekretariatsmedarbejder til primo 2020. Herudover 

forsøges Susannes ansættelse forlænget og øget til 20 timer/ugentligt.  

Køkkenet fungerer med nedsat personale i vinterhalvåret.  

Greenkeeper Peer fortsætter som planlagt på fuld tid uden vinterpause. Martin er ligeledes 

som planlagt stoppet. Herudover Søren og eleven Pernille.  

Arbejdet med den mobile golfskole ligger lidt stille p.t. Der skal findes en projektleder, 

hvilket sker når der er ansat en ny i sekretariatet.  

Sponsorarbejdet: SLN meddelte at Nykredit vil mødes med klubben i løbet af december 

for at drøfte muligheder for et evt. sponsorat. Omfanget er ikke klart.  

10 års virksomhed: der afholdes en turnering den 30. november IL søger at skrive en 

artikel om klubbens virke.  

FU drøftede mødeformen med klubberne-i-klubben, som nu har været afprøvet et par 

gange. SLN og IL mente, at det var for meget bagudrettet information fremfor sparring og 

drøftelser om samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og KIK. Der var enighed om at 

forsøge med blot to møder årligt med klubberne i klubben; primo sæson og ultimo sæson. 

Det første skal lægges i umiddelbar forlængelse af golfens dag for at 

forventningsafstemme i forhold til nye medlemmer.  

Det blev drøftet, om vi skal finde en oplægsholder til bestyrelsesmøde primo 2020 

(heldagsmøde) FKC overvejer. Mødet er fastlagt til lørdag, den 1. februar.  

Intet yderligere at referere. 

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 01. november 2019 – bilag SKL 

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

C: Puljer/Fonde – Bilag FKC mail af 31. oktober 2019 

D: Evt. andre emner fra/til kassereren. 



 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten 

pr. 1. november 2019. Økonomien følger det budgetterede og det ser pænt ud.  

Der er fortsat enkelte månedsbetalere, der ikke er tilmeldt PBS. Derudover anvender en 

stor del af halv-og helårsbetalere heller ikke PBS. Vi forsøger at etablere en konkurrence 

for at få folk til at tilmelde sig. Fremover vil der blive opkrævet et gebyr på 50 kr. på 

betalinger, der ikke er foretaget via PBS. Dette skal dække meromkostningerne ved denne 

betalingsform. 

Der er en del besparelser at hente, når betalingerne foregår via PBS både i form af de 

stadig stigende portoudgifter men også ved registrering af indbetalingerne.  
Greenfee-tallene følger budgettet og er fortsat over budget samlet set. 

Vi kan nu søge tilskud til lederkurser.  

Der var ikke yderligere drøftelser.  

 

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

A: Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

B: IL forslag om afholdelse af klubaften med emnet: positiv tankegang – bilag IL 

mail af 9. september.  

C: Nyhedsbrev IFS oktober 2019. 

D: DGU regionalmøde 6. november 2019 Smørum  

E: Fast opfølgning på DGU’s  Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 

F: Status på sharepoint programmet til afløsning af Dropbox.  

G: Persondatalovgivningen og Markedsføring – Status på klubbens arbejde og 

etablering – herunder seneste overvejelser om anvendelsen af Sharepoint i både 

ApS, golfklub og klubberne i klubben. 

H: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen.  

I: Evt. andre emner fra/til.  

 

Intet nyt fra Idrætsrådet. 

Ils forslag til oplægsholder blev i første omgang forkastet. SKL vil forsøge at holde øjne 

åbne for andre muligheder.  

FKC og IL deltog i regionalmøde i Smørum. Stedet og mødeformen skuffede en del. 

Fokus var på rekruttering, dog ikke nogen store overraskelser. Mange af DGUs tiltag 

anvender vi allerede. Materiale fra mødet er udsendt til bestyrelsen. 

Der var intet yderligere at referere. 

 

Pkt. 9 Næste møder. 

Bestyrelsesmøde 5 - 2019 fredag, den 22. november kl. 15, derefter juleafslutning 

FU 1 – 2020 torsdag, den 9. januar 2020 kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde 1 – 2020 lørdag, den 1. februar  

Info-ris-ros møde torsdag, den 6. februar 2020  

Ordinær generalforsamling tirsdag, den 10. marts 2020 

SU 1 – 2020 torsdag, den 2. april 2kl. 16.30 

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 18.30 

 

 

For referatet  

Inge / 18. november 2019 


