
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 6 / 2020 

Dato:  4. november 2020 

Til stede: 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

Stine Kiel Larsson 

 

Søren Leander Nielsen (SLN) 
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen.  

 

A: Golfmanager Stine Kiel Larssons deltagelse i FU møde 

Referat: 

Da mange opgaver efterhånden er overgået fra FKC til sekretariatet, er det 

hensigtsmæssigt, at SKL fremover deltager i FU møder.  

SKL gjorde opmærksom på, at hun naturligvis kan forlade mødet, såfremt der måtte være 

emner, der påkrævede dette.  

 

B: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

Referat: 

Tilføjelse punkt 2d) GGKs oplysninger til DGUs statistik om medlemssammensætning  

Tilføjelse punkt 5f) short game, henvendelse fra DGU 

Tilføjelse punkt 6f) herunder rating af banen 

Tilføjelse punkt 8h) DIFs udspil vedrørende sexisme i danske klubber 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 5-2020 den 15. september 

2020.   

B: Klubnyt 15 og 16 – 2020 – bemærkninger til emnerne. 

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

D: Sekretariatsarbejdet. 

E: Eventuel orientering om sidste nyt fra hver enkelt.  

- FKC meddeler, at Karin Hemmingsen er indtrådt i 

turneringsudvalget fra den 30. oktober 2020.  

 

Referat: 

Referat fra møde 5-2020 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Klubnyt 15 og 16. Emner er taget til efterretning. Ros til udformningen af Klubnyt.  

I lighed med tidligere år har vi afleveret vores nøgletal til DGU. Disse tal anvendes bla. til 

offentliggørelsen Golfsporten i tal.  

Tallene dækker perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 og vi har udover antal 

medlemmer samt kontingentstørrelse oplyst om 5800 greenfeegæster, 53000 antal spillede 

runder samt oplyst om personalesammensætningen. 

http://www.grevegolf.dk/


FKC oplyste, at Karin Hemmingsen er indtrådt i turneringsudvalget.  

 

Pkt. 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  

  

Referat: intet at referere. Udvalgene fungerer selvstændigt og efter hensigten. 

 

Pkt. 4 A: Samarbejds- og Driftsudvalg  

B: Klubhus og Cafe. 

C: Status og overvejelser v/SKL på: 

- Særlige samarbejdsmuligheder/tilbud – Klubbens og ApSets deltagelse i 

forhold til – Patientforeninger –  DGU, Kommune, aktuel DGU og DIF 

artikel. 

- Aktuelt forbrug af puljebevillinger for 2020. 

D: Status på aftale med ejerne om opførelse af SIMbox. v/SKL  

E: Golfspilleren i Centrum – Status på funktion, besvarelser, kurser m.v. SLN og 

SKL 

F: Status på klubbens deltagelse i Den åbne Skoleportal, Sport4Kids m.v. v/ SKL 

G: Brugen af Projekt ”Mobile Golfskole” v/Fkc og SKL 

H: Aktivitetsplan for 2021 – aktuelt 7. udkast fra JD 

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

J: Evt. andre emner. 

 

Referat: 

Samarbejds- og driftsudvalget: referat fra seneste møde den 19. oktober er lagt på 

www.grevegolf.dk. 

Klubhus og café: vi følger alle coronaregler. En række selskaber og andre arrangementer 

er aflyst i november.  

I forbindelse med omstruktureringer i driften overvejer ejerkredsen om det fortsat vil være 

rentabelt at udleje restauranten til selskaber m.m.   

Samarbejdsmuligheder med patientforeninger: Der har nu været afholdt arrangementer 

med Hjerteforeningen, træningsenheden (rehabiliteringscentret), Kræftens Bekæmpelse 

samt Ældresagen. Hvert arrangement med ni deltagere samt Axel. Deltagerne får 

undervisning/introduktion til golf samt 2 stykker smørrebrød og en øl/vand. Bevillingen 

på 10.000 kr. er anvendt og der synes at være et medlemspotentiale.  

SIMgolf. GGK har givet tilsagn om at indgå i en samarbejdsaftale om opførelse af en 

enhed i stil med Teebox med indendørs simgolf. Anlægget er projekteret til at skulle ligge 

på østsiden af det nuværende overdækkede træningsskur og det er planen, at det skal 

kunne åbnes ud mod driving range, så AK kan bruge området som træningsstudie.  

Golfspilleren i Centrum: OK og PSN har deltaget i et kursus i DGU. PSN vil fremover 

være tovholder på GIC og stå for besvarelsen af henvendelser fra golfspillere via GIC. 

Sport 4 Kids. Datoerne var på plads og aftalt mellem de fire idrætsforeninger, men er nu 

udskudt på ubestemt tid.  

SKL og PSN var på Strandskolen og Arenaskolen den 4. november, hvor de med stor 

succes deltog i én times aktiviteter med børnene i 1. klasse. Arbejdsgruppen omkring den 

mobile golfskole bliver afviklet og PSN bliver herefter projektleder.  

Aktivitetsplan 2021: klubberne-i-klubben skal fremover bruge de dage, som klubberne i 

forvejen har fået tildelt til eventuelle særarrangementer i klubben (herreklubben tirsdag, 

http://www.grevegolf.dk/


dameklubben onsdag og seniorklubben mandag) Der kan eventuelt gives tilladelse til at 

bruge løbende start efter kl. 14 i weekender.  

FU ser med tilfredshed på, at planen tager behørigt hensyn til coronarestriktioner. 

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Forberedelse af grundlag for bestyrelsesdrøftelser og beslutning om evt. 

golfmæssigt samarbejde med KLAR om/ved bassinarealerne – bilag mail af 24. juni 

med referat fra møde med KLAR den 16. juni.  

- DGU udtalelse afventes.  

B: Status på Samarbejdet med Tune IF. v/Fkc  

C: Status på deltagelsen i 2690: ”På tværs” –v/Fkc 

D: Gave fra Hjerteforeningen – udendørs motionsredskaber – bilag mail af 30. 

oktober 

E: Status på virksomhed og deltagelse i SGS ordningen 2020 – v/SKL og Fkc 

F: Evt. andre emner. 

 

Referat: 

Samarbejde med KLAR om/ved bassinarealerne afventer et møde med DGU. 

Der er intet nyt om samarbejdet med TUNE IF. 

På Tværs holdt møde i Greve Golfklub den 23. september. Stig Person er kontaktperson. 

På Tværs samarbejder om en kalender med aktiviteter i området.  

Klubben har modtaget en gave fra Hjerteforeningen i form af nogle udendørs 

træningsredskaber. PSN og TL står for projektet. Placeringen af redskaberne er endnu 

ikke fastlagt. 

SGS-ordningen har være en succes. Tallene afleveres den 6. november. 184 medlemmer i 

GGK har tegnet SGS i 2020.11.17 

DGU har rettet henvendelse til klubben for at høre, hvad vi gør i forbindelse med short 

game. Ole Jensen har kontakten. Vi har erfaret, at Køge golfklub p.t. bygger et anlæg til 

netop short game. 

 

Pkt. 6 Intern drøftelse: 

A: Ris/Ros møde 3. februar og Generalforsamling 9. marts – (Coronamodeller 

eller?) 

B: Drøftelse af div. forløb og/eller aktuelle emner vedr. Corona-problematikken  

C: FU og 3 Koordinatorområder – holder idégrundlaget?– v/Fkc 

D: Status på ”baneplanen” - Aktuelle og kommende v/SKL og Fkc 

E: Personaleforhold. 

F: Status vedr. udmeldelse/orientering til medlemmerne af de nye HCP-regler – v/IL 

og SKL 

G: Regionsgolf 2021 – bilag Fkc mail af 29. oktober. 

H: Samarbejde med Grundejerforening – trafik, flygtninge, Kommunale høringer 

m. v. 

I: Evt. andre emner 

 

Referat:  

Ris/Ros og generalforsamling 2021: FU afventer om det kan lade sig gøre at afholde 

møderne som hidtil. Generalforsamlinger er undtaget forsamlingsforbuddet og vil 

eventuelt kunne lade sig gøre med tilmelding.  

FU arbejder stadig med tankerne om de tre koordinatorområder.  

Nye HCP-regler 2021: jf. bestyrelsesbeslutning er der udsendt særskilt klubnyt med de 

nye hcp-regler. Regel- og hcp-udvalget har luftet tanken om to ratinger af banen (hulspil 

og slagspil) Dette er ikke muligt at håndtere i golfbox. FU har taget formandens drøftelser 

med regel- og hcp-udvalget til efterretning. Vi fortsætter uforandret med én rating. 

Gitte Christensen har forespurgt om muligheden for at lave en turnering inden sæsonstart 

for de medlemmer, der har meldt sig til regionsgolf. FU stiller sig positivt overfor dette.  



De endelige drøftelser om hold tages ved FU mødet i januar.  

Som udgangspunkt bliver det 6 hold medmindre der er forhåndstilmeldinger til 7 eller 8 

hold.  

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 01. november 2020 – bilag eftersendes fra SKL 

B: Status på forberedelsen af udvalgs- og andre budgetposter for 2021 v/BF 

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

D: Bevilget tilskud via DIF for 2021 tab under Corona krisen eller som følge heraf. 

Stillingtagen efter 1. januar 2021. 

E: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

Referat: 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten, 

som pr. 1. november. 

Der er p.t. et overskud på ca. 200.000 på greenfeeindtægter i forhold til budget. 

Herudover kommer opgørelsen for SGS-samarbejdet.  

Desuden er der et overskud på 100.000 på kontingenter.  

Pga. coronasituationen har de enkelte udvalg ikke anvendt de iflg. budgettet bevilgede 

midler, hvorfor der også er et overskud på den konto. Disse midler investeres i banen bla. 

etableres en sti fra 3. green til 4. tee.  

Jonas, som blev ansat som sommerfugl, er overgået til elev, hvilket udløser et tilskud. Der 

hensættes midler til 2021 til dækning af lønudgift.  

Der afsættes midler til udvidelse af trænerfunktionens sæson primært for at kunne sikre at 

alle prøvemedlemmer kan få mulighed for erhverve DGU kort men også af hensyn til 

øvrige medlemmers ønsker om træningsmuligheder. 

Generelt ser økonomien pæn ud.  

Bevilget tilskud på kr. 32.000 fra DIF for tab under Coronakrisen eller som følge heraf: 

der tages endelig stilling hertil efter 1. januar 2021. 

Der var ikke yderligere drøftelser.  

 

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

A: Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

B. Nyhedsbreve fra IfS oktober 2020 – bilag udsendt 9. oktober 

C: Ansøgninger til Greve Kommunes Idrætspuljer 20/21 FKC og SKL  

D: DGU’s Regionalmøde 9. november – Dagsorden og emner v/ IL og SKL der 

begge deltager online. 

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

F: Status på Sharepoint programmet til afløsning af Dropbox v/Fkc 

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: Evt. andre emner fra/til.  

 

Referat: 

Intet nyt at referere fra idrætsrådet.  

Nyhedsbrev 2020 ingen kommentarer. 

IL og SKL deltager i online regionalmøde den 9. november.  

Sharepoint er tæt på en løsning. SKL kommer med en skitse til en struktur.  

Sexime i idrætten: GGKs holdning er indtil videre ikke at udarbejde en egentlig politik på 

området. FKC udsender DIFs materiale til den samlede bestyrelse.  

Intet yderligere at referere.  

 

Pkt. 9 Næste møder. 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10.00. 



SU 1 – 2021 forberedt til ultimo januar 2021. 

Evt. ”fyraftens” bestyrelsesmøder resten af 2020 jfr. aftale i bestyrelsen om mulig 

baneudvidelse. 

Bestyrelse 7-2020 fredag den 27. november kl. 16.30 uden særlig juleafslutning. 

OBS såfremt forsamlingsforbuddet forlænges udskydes mødet til januar og der afholdes 

eventuelt et online møde.  

FU 1-2021 onsdag, den 6. januar kl. 16.30 med deltagelse af koordinator for 

regionsgolf Gitte Christensen.  

Bestyrelse 1-2021 Lørdagsmøde d. 23. januar kl. 09.00 til 16.00. 

     

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19 

 

 

 

For referatet  

Inge / 5. november 2020 


