
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2021 

Dato:  20. maj 2021 

Til stede: 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Stine Kiel Larsson 
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen.  

 

A. Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

Referat: 

Tilføjelse punk 4j) Linksugen 

Tilføjelse punkt 5h)  Disc golf  

  Børneattester 

Tilføjelse punkt 6j) regler for tidsbestilling 

Tilføjelse punkt 8h)  DIFs kommunevalgsundersøgelse 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A. Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 6-2020 den 4. 

november 2020.    

B. Klubnyt 1, 2, 3, 4, 5 – bemærkninger til emnerne. 

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

D. Sekretariatsarbejdet. 

Efter den lange periode uden samvær og mødedrøftelser 

foreslår jeg, at vi kort løber de sidste sekretariatsmøders emner 

igennem for aktualitetens skyld.  

E. Eventuel orientering om sidste nyt fra hver enkelt.  

 

Referat: 

Referat fra møde 6-2020 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Klubnyt 1 til 5 samt Klubnyt nummer 6 netop udsendt 20. maj. Emner er taget til 

efterretning. Ros til udformningen af Klubnyt.  

Pga. corona var mødet det første fysiske møde siden november. Der var enighed om at 

referaterne fra sekretariatsmøder gav et godt overordnet indblik i klubbens virke og 

emnerne i de løbende udsendte referater fra sekretariatsmøder er taget til efterretning.  

 

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

A. Begynderudvalget  

B. Ungdomsudvalget  

C. Eliteudvalget 

D. Turneringsudvalget 

http://www.grevegolf.dk/


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 seneste møde oktober 2020. 

B. Klubhus og Cafe. 

C. Evaluering Golfens Dag 25. april 21 – v/IL og SKL 

D. Status og overvejelser v/SKL på: 

Særlige samarbejdsmuligheder/tilbud sæson 21 – Klubbens og ApSets 

deltagelse i forhold til – Patientforeninger –  DGU, Kommune. 

Aktuelt forbrug af puljebevillinger for 2020 og nye midler for 2021. 

E. Status på ejernes tilsagn om opførelse af SIMbox v/SKL  

F. Golfspilleren i Centrum – Status på funktion, besvarelser, kurser m.v. SLN 

og SKL 

G. Status 2020 og 2021/22 på klubbens deltagelse i Den åbne Skoleportal, 

Sport4Kids m.v. v/ SKL 

H. Administration af ”Den Mobile Golfskole” v/Fkc og SKL 

I. Status på short game – bane, Tanja Lewis DGU og deltagelse i 2021.  

J. Evt. andre emner. 

 

Referat: 

Samarbejds- og driftsudvalget: der indkaldes til et møde i samarbejdsudvalget efter 

bestyrelsesmødet den 16. juni.  

Klubhus og café: lukkeperioden hen over vinteren har været brugt til at male restauranten 

indvending. Enkelte vinduer skal skiftes.  

I køkkenet er udsugningen blevet forbedre og i opvaskerummet skal der etableres 

udsugning. Dette vil dog kræve tre lukkedage, så det skal planlægges.  

Golfens Dag blev afholdt den 25. april. I lighed med tidligere år var der godt med 

besøgende. Der blev på dagen tegnet 21 prøvemedlemsskaber.  

Samarbejde med patientforeninger: Der er søgt midler i Idrætspuljen til forløb med 

patientforeninger. Der blev søgt 36.000 kr og klubben blev bevilget 20.000 kr. Der er 

programsat tid til planlægning af nye forløb i juni måned til gennemførelse i 

august/september d.å. Projektet skønnes at kunne generere nogle medlemmer.  

Etablering af SIM golf: det var oprindeligt planlagt at etablere en bygning i forlængelse af 

det overdækkede træningsskur til SIM golf. Desværre kunne der ikke skaffes 

byggetilladelse til dette. Det er planen at SIM golf i stedet etableres i bygningen til 

venstre for bagskuret. Det er aftalt, at SKl og FKC laver udkast til en samarbejdsaftale på 

dette.  

Der arbejdes for at etablere en boldgrav/boldvasker ved gavlen af træningsskuret.  

SLN fremlagde de seneste resultater af udsendelsen fra Golfspilleren i Centrum.  

Undersøgelser er delt op i gæster og medlemmer. 

På gæstesiden havde 142 svaret. Ambassadørscoren (altså andelen af personer, der ville 

anbefale Greve Golfklub) var +19 (til sammenligning var den -7 på samme tid i 2020) 

Topscorer er mad og drikke / åbningstider / betjening. 

Dårligst score får: greens og træningsfaciliteter. SKL forklarede, at Greve er anlagt med 

græssorten rødsvingel, som vokser en måned senere end alle andre græssorter. Derfor 

”topper” vores greens lidt senere.  

På medlemssiden havde 125 medlemmer svaret.  

Punkterne viste sig overvejende at være de samme. Der efterspørges mål på drivingrange. 

Der er ros til ledelsen, restauranten og sekretariatet.  

SLN fremlægger på bestyrelsesmødet den 16. juni.  

Den åbne skoleportal: klubben modtog en bevilling på kr. 7500 trods coronanedlukning.  

Den mobile Golfskole: projektet overlades til sekretariatet. FKC afslutter sagen.  



Shortgame: DGU / Tanja Lewis har oplyst at hun kommer for at se klubbens løsning med 

short game. Greve ligger p.t. forrest i Danmark på short game challenge.  

Linksuge: JD har udsendt udkast til Linksugen. Det er FUs indstilling, at Linksugen 

afvikles så normalt som muligt og at det er op til Linksudvalget at beslutte, hvordan 

detailafviklingen bliver.  

 

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   

DGU konsulentbesøg/udtalelse afventes.  

Klar bekræfter tidligere aftale om retablering af vandledning bag 6. green – 

v/SKL 

B. Forberedelse af bestyrelsesdrøftelser af belægningsproblematikken, 

medlemskategorier m.m. jfr. bilag af 6. april fra JD.  

C. Status på Samarbejdet med Tune IF. v/Fkc  

D. Status/evaluering af familiedagen den 15. maj på deltagelsen/afviklingen i 

2690: ”på tværs” – v/SKL/FKC.  

E. Anvendelse af gave fra Hjerteforeningen – udendørs motionsredskaber. 

F. Status på virksomhed og deltagelse i SGS ordningen 2021 – v/SKL  

G. Status på Road to Himmerland – bilag mail Jeppe 22. Marts – v/SKL 

H. Evt. andre emner. 

 

Referat: 

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

besluttedes at få igangsat et møde med en konsulent fra DGU for at få kortlagt 

mulighederne for etablering af en par-3 bane.  

Belægningsproblematik: det blev besluttet at drøfte punktet ved bestyrelsesmødet den 16. 

juni bla. med baggrund i JDs materiale.  

Samarbejdet med TUNE IF har været udskudt pga. corona, men genoptages i løbet af 

indeværende år.  

Karlslunde på Tværs afholdt en familiedag den 15. maj. Axel underviste. Stig Person og 

Frederik Kramer assisterede. Der var ca. 20 gæster og der blev tegnet to 

prøvemedlemskaber.  

Klubben har fået doneret nogle udendørs træningsredskaber af Hjerteforeningen. De er 

opsat på græsstykket mellem parkeringspladsen og driving range. Der etableres en tavle 

med forklaring på brugen af redskaberne.  

SGS-ordningen tegner endnu engang til at blive en succes. I 2020 var der 184 

medlemmer, der havde tilkøbt SGS i 2021 er tallet allerede 233. Samarbejdet fungerer 

godt.  

Road to Himmerland løb af stablen i uge 20. Der var tættest pinden hver dag på hul 8. De 

syv dagsvindere fik hver en partoutbillet til Made in HimmerLand 2022 og Jakob Rolsted 

Christensen blev udtrukket som ugevinderen og fik en VIP billet til i år.  

Samtidig løb der en virtuel turnering med det formål at indsamle penge til klubbens 

juniorer. Der blev i alt indsamlet kr. 4850 til klubben juniorer og Torben Sparsø TBS 

Holding fordoblede beløbet, så der kunne overrækkes kr. 9700 til klubbens juniorer.  

Disc Golf: vi er blevet kontaktet med henblik på et samarbejde. Der er allerede etableret 

Disc Golf på kursuscentret i Tune. Dette forventes at blive en del af TUNE IF. Greve er 

ikke interesseret. 

Børneattester: klubben har modtaget en pressemeddelelse fra DIF at alle børneattester 

med anmærkning går direkte til hovedorganisationen. Vi arbejdet fortsat målrettet med at 

indhente børneattester på de frivillige.  

 

Pkt. 6 Intern drøftelse: 

A. Mødevirksomhed det kommende halvår 2021: 



FU, Bestyrelsesmøde, SU, sekretariatsmøder, udvalg, Ris/Ros, 

generalforsamling og andre møder (Coronamodeller eller?) 

B. Drøftelse af div. hidtidige forløb, aktuelle eller kommende forløb vedr. bane, 

restaurant, shop, klubhus, træningsfaciliteterne m.m. i henhold til Corona-

problematikken  

C. Formandens overvejelser om aktualiteten af klubbens forskellige 

kontrakter/aftaler – samt vedtægt, arkiveringspligt m.m. - v/Fkc 

D. Genoptagelse af drøftelsen om tre koordinatorområder – jf. sidste møde. 

v/FKC. 

E. Status på ”baneplanen” – afviklede 2020 og aktuelle 2021 v/SKL og Fkc 

F. Personaleforhold. 

G. Status vedr. anvendelsen af de nye HCP regler – herunder erfaringer i 

sekretariatet – v/SKL 

H. Regionsgolf 2021 – antal hold, opstart, status v/SKL/IL. 

I. Samarbejde med Grundejerforening – trafik, flygtninge, Kommunale 

høringer m. v. 

J. Evt. andre emner 

 

Referat:  

Mødevirksomhed i det kommende halvår: sekretariatsmøder afholdes fortsat hver tirsdag. 

Der er planlagt bestyrelsesmøder i juni / august / november.  

Generalforsamling forventes afholdt i august for indeværende år og derefter i marts 2022. 

SKL orienterer kommunen om, at der på bestyrelsesmødet den 16. juni besluttes en dato 

for afholdelse af den udskudte generalforsamling i august samt afklarer forholdene 

omkring tilskudsregnskab.  

Der har én enkelt gang været besøg af politiet for en coronakontrol. Der var intet at 

bemærke.  

FKC afholder et møde med Torben Lindholm, som er klubbens juridiske rådgiver, bla. for 

at undersøge, om klubben må støtte byggeri af SIM-golfanlægget. Ligeledes for en 

drøftelse af administrationsaftalen omhandlende MUS, APV osv.  

FU er fortsat positivt indstillet overfor tankerne om at udpege koordinatorer på områderne 

shortgame (som vil høre under turneringsudvalget), regionskoordinator (som vil høre 

under eliteudvalget) samt patientforeningen (som vil høre under begynderudvalget) 

Vi afventer et udspil fra OK vedrørende baneplanen.  

Personaleforhold refereres ikke. 

Anvendelsen af de nye HCP-regler sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 16. 

juni for en drøftelse. SKL oplyste, at de nye HCP-regler især volder problemer ved de nye 

spillere.  

IL orienterede om regionsgolf. Holdene er kommet i gang. Enkelte hold har haft et par 

tabte kampe ude at stille spillere. Dette bør ikke forekomme.  

Regler for tidsbestilling (jf. FKCs oplæg af 18. maj): der udarbejdes et oplæg til 

fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 16. juni.  

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A. Medlemsoversigt pr. 1. maj 2021 – bilag eftersendes fra SKL 

B. Mundtlig orientering på regnskabsresultat 2020 og budget for 2021 v/BF 

C. Om praksis for brugen af indbetalinger via Golfbox for fee, mad, 

medlemskaber m.v.  

D. Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF. 

E. Puljeregnskaber til kommunen – frist 1. juni 21 v/BF, SKL 

F. bevilget tilskud via DIF for 2021 tab under Corona krisen eller som følge 

heraf.  

G. Diverse ansøgningsfrister 2021/22 for puljeansøgninger til Greve kommune. 

H. Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 



Referat: 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten, 

som pr. 1. maj, hvor medlemstallet var 1284.  

Om 2020 kan der generelt siges, at året gik godt. Dels pga. flere nye medlemmer men 

også pga. den manglede mødeaktivitet, så der generelt ikke blev anvendt så mange midler 

på aktiviteter. Desuden fik klubben en del tilskud til vores elever, således at lønudgifterne 

også har været mindre.  

2020 gav et pænt overskud, som bla. er afsat til en række projekter i 2021. Dette skal dog 

godkendes ved den kommende generalforsamling, hvor regnskabet også bliver fremlagt.  

Generelt ser økonomien pæn ud.  

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

returneret til DIF, idet klubben ikke har haft et tab som følge heraf.  

Der var ikke yderligere drøftelser.  

 

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

A. Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

B. Nyhedsbreve fra IfS marts og april 21.  

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

D. Repræsentantskabsmøde i DGU udsat til den 26. juni i Middelfart. 

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 2021 ingen kommentarer. 

Følgende puljer er søgt: 

Idrætspuljen: kr. 48000 til golfudstyr til udlån til begyndere: EJ bevilget 

Idrætspuljen: kr. 36000 til afholdelse af forløb for patientforeninger: kr. 20.000 bevilget 

Idrætspuljen: kr. 45.000 til buggy: EJ bevilget. 

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

Intet yderligere at referere.  

 

Pkt. 9 Forslag til kommende møder. 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10.00. 

SU 1 – 2021 fastsættes efter bestyrelsesmødet den 16. juni 

Bestyrelsesmøde 1-2021: onsdag, den 16. juni 2021 

FU 2-2021 Torsdag, den 1. juli kl. 16.30 

     

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19 

 

 

 

For referatet  

Inge / 2. juni 2021 


