
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2021 

Dato:  30. august 2021 

Til stede: 

 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Stine Kiel Larsson (SKL) 
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen der var ingen tilføjelser til dagsordenen.  

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A. Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 1-2021 den 1. juli 2021.    

B. Klubnyt 8, 9 og 10 – 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.  

 

Referat: 

Referat fra møde 2-2021 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Klubnyt 8 til 10. Emner er taget til efterretning.  

Flere artikler i Tuneposten og Sydkysten. 

Referater fra sekretariatsmøderne udsendes løbende og emnerne fra referaterne tages til 

efterretning.  

 

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. Kontraktændringer vedr. puttinggreen – referat fra kontakt- og status møde 

B. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

C. Klubhus og Cafe. 

D. FU’s forslag til ansøgningsemner til de kommunale puljer for 2021-22. 

E. Tidsplan for åbning af SIM-golfcenter – referat fra kontakt- og status møde 

F. Evt. nyt vedr. Golfspilleren i Centrum v/SLN 

G. Status/omfang af tilbuddet til den åbne skoleportal, Sport4Kids m.v. 2021-22 

v/SKL 

http://www.grevegolf.dk/


H. ”Den Mobile Golfskole”-trailer, udstyr, trackmann, buggyes o.a. Registrering 

herunder forsikringer.  

I. Status på short game efter overførsel til turneringsudvalget – 

challengeturnering 15. august.   

J. Evt. andre emner. 

 

Referat: 

Kontrakt- og statusmøde afholdt den 26. august med deltagelse af FKC, SKL og Peter 

Thomsen (PT) Formålet med mødet var at gennemgå aktuelle igangværende og 

kommende projekter.  

Parterne har bla. indgået en mundtlig aftale om, at GGK overtager et stykke af det grønne 

område ved klubhuset, hvor ladebygningen tidligere lå. Dermed kan GGK anlægge en ny 

puttinggreen på ca. 600 m2. Aftalen forventes at træde i kraft 1. september 2021. 

Anlægsarbejdet vil herefter igangsættes allerede i efteråret 2021 med forventet åbning af 

puttinggreen i sommeren 2022. Klubben har afsat et beløb på kr. 300.000 til formålet.  

Hovedkontrakten tilrettes efterfølgende, idet 18 hullers banen, par-3-banen og den 

kommende puttinggreen fremover vil indgå i klubbens drift.  

Klubhus og café: Der er blevet etableret yderligere udsugning i opvaskerummet samt 

indkøbt et nyt køleskab. 

Kommunale puljer: det søges midler til udstyr (børn, ældre, patientgrupper osv) 

Sekretariatet styrer ansøgninger og deadlines. 

Simulatorhus: det ellers planlagte projekt med opførelse af kombineret simulatorhus og 

udslagssted blev afvist af Greve Kommune på baggrund af den gældende lokalplan for 

området. Der kunne ikke gives dispensation til opførelse af huset udenfor byggefeltet ved 

træningsbanen. Der skal en ny lokalplan til, hvilket vil tage en del tid samt kræve en del 

arbejde.  

Derfor har Greve Golf valgt at opføre simulatorhuset i én af de eksisterende bygninger i 

stedet. Udgiften til opførelsen reduceres samtidig. 

Arbejdet blev igangsat i maj måned og efter en længere sommerpause bliver det nu 

genoptaget. Såfremt materialerne til indretningen leveres rettidigt, forventes huset klar til 

ibrugtagning senest 1. oktober.  

Der overvejes forskellige prisstrukturer med både ren timebetaling, medlemspriser, 

abonnement og lignende. Endvidere et par ugers prøveperiode u/b, hvor medlemmerne 

kan teste, om simgolf er noget for dem. SKL færdiggør forslag til prisstruktur.  

Golfspilleren i Centrum v/SLN: ambassadørscoren er fortsat god, bedre end årets første 

måling. Dog klager medlemmer fortsat over, at det er svært at få teetider.  

Driving range og bunkers scorer knapt så godt.  

Gæster klager over, at det er vanskeligt at få bolde til driving range. SKL: der kommer en 

bedre løsning til dette på sigt.  

Sidste rundspørge udsendes i september. 

Skolegolf: alt materiale er klar. Tilmelding åbnes først 6. september.  

Registrering af udstyr med henblik på forsikringer: hvad tilhører GG og hvad tilhører 

GGK. Vinteropgave for SKL at undersøge med forsikringsmægler, hvorledes løsøre er 

omfattet af forsikringerne.  

FKC undersøger hvordan det forholder sig med løsøre, der er anskaffet for eksterne 

midler (puljemidler osv) 

Shortgame: GGK ligger med 22349 point og 502 spillere nr. 1 på DGU Order of Merit, 

efterfulgt af Køge, som har 17965 point med 386 deltagere. Herefter følger Odsherred 

med 10259 point og 297 deltagere.  

SKL orienterede om, at det er vanskeligt at få deltagere til patientforløbene. 

Hjerteforeningen og rehabiliteringscenteret er mest aktive. I uge 38 er det international 

huskeuge. Der arrangeres i den forbindelse et lille kursus for personalet samt de 

bestyrelsesmedlemmer, der kan deltage, med kommunens demenskoordinator.  

 

 



Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning.  

A. Ordinær generalforsamling (2020) afvikles 2. september 2021.  

B. Frivillig turnering – herunder deltagere, spilleformer, budget og 

puljeansøgning V/SLN.  

C. Orientering om forventet afslutning på den aftalte reetablering af 

vandledning/dræn bag 6. green v/SKL.  

D. Evt. opfølgning på bestyrelsens drøftelser og beslutning på 

belægningsproblematikken, medlemskategorier m.m. jf. seneste 

bestyrelsesmøde.  

E. Evt. nyt fra samarbejdet med Tune IF. v/Fkc  

F. Evt. andre emner. 

 

Referat: 

Generalforsamling for 2020 afholdes 2. september. FKC omtaler evt. aktuelle emner for 

2021.  

Tilmelding i golfbox. Der er p.t. 44 tilmeldte. Der anvendes biografopstilling og serveres 

øl/vand. 

Frivillig turnering afholdes 5. september. 117 er inviteret og 61 har i skrivende stund 

tilmeldt sig. Der spilles Texas Scramble.  

SKL sender reminder ud. I samme forbindelse søges frivillige til baneservice.  

SLN byder velkommen. Budgettet for 2020 var 34500 kr. (63 personer) Det samme 

forventes i år. Der er igen i år søgt efter midler hos DIF.  

Problemer omkring hul 6 / green er afhjulpet, men par-3 banen har været oversvømmet 

pga. et overgravet dræn. KLAR forsyning skal afhjælpe dette. FKC har indstiller til FU 

om at skrinlægge idéen om et par ekstra huller syd for hul 6, da forventelige 

vandproblemer med klimaforandringer vil obstruere for ideen. 

Belægningsproblematikken: banens belægning er hen over sommerperioden faldet. 

Arbejdsgruppe jf. bestyrelsesmøde 1/2021 skal vurdere belægningsgraden.  

Bruno Lundgård Hansen fortsætter som primær kontaktperson til TUNE IF. 

 

Pkt. 6 Intern drøftelse: 

A. Tilbageværende og evt. følger af coronarestriktioner i Greve Golfklub efter 1. 

september 2021. 

B. Orienterende oplæg fra Ole Kahlen om baneudvalgets overvejelser og planer 

for resten af 21 og starten af 22.  

C. Personaleforhold. 

D. Status vedr. grundmaterialerne på hjemmesiden om indhold og anvendelse af 

de nye HCP regler – jf. bestyrelsens seneste beslutning.  

E. Manglende bekræftelser og mødeaccept – personsag v/FKC. 

F. Samarbejde med Grundejerforening – trafik, flygtninge, Kommunale 

høringer m. v. 

G. Evt. andre emner 

 

Referat (punktet refereres kun sporadisk) 

Coronarestriktioner pr. 1. september: krav om coronapas bortfalder. 

Orientering vedr. banen:  

Greenkeeperne ønsker at opretholde den nuværende gode stand på teesteder også i den 

kommende vintersæson, hvorfor placering af tee-steder ændres som følger i 

vinterperioden (når græsvæksten stopper)   

Hvid tee inddrages og anvendes ikke 

Rød tee bibeholdes, men flyttes på hul 15 frem til sort tee. Rød reduceres samlet fra 

5233m til 5134m (1,9%) 

Gul tee flyttes til særlige vintertee-steder, som er klippede og plane områder tæt på de 

nuværende tee-steder, dog flyttes til rød tee på hul 4 og hvid tee på hul 7 og 13. 

Gul reduceres samlet fra 5783 m til 5685 m (1,7%) 



Desuden gennemføres en række nye stiføringer, så våde og mudrede områder undgås. 

Alt forventes tilbage på normal plads igen senest ved sæsonstart 2022. 

Desuden kigges der på en dropzone på hul 17. Dette drøftes med DGU.  

  

Personaleforhold refereres ikke. Dog blev forskellige bane-/arbejdsforhold drøftet og FU 

gav mulighed for at lukke banen for eventuelt banearbejde i konkrete situationer.  

JF har sendt oplæg om de nye HCP regler, materialet er lagt på hjemmesiden. 

Intet yderligere at referere. 

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A. Medlemsoversigt pr. 1. august 2021  

B. Aktuel økonomisk status på kontingent og greenfee. 

C. Forventninger for 2021 og BF om slutresultatet.  

D. Struktur, medlemskategorier og kontingenter for 2022.  

E. Særskilt 2022 oversigt – fortroligt.  

F. Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

Referat: 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten, 

som pr. 1. september viste et medlemstal på 1358.  

Såvel kontingentindtægter som greenfeeindtægter ligger p.t. over budget.  

Generelt er økonomien pæn og årets forventede resultat ser positivt ud.  

Der er dog fortsat lidt usikkerhed på lønudgiftsiden. Det er besluttet at øge 

pensionsbidraget for de ansatte. 

Der var ikke yderligere drøftelser.  

 

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

A. Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

B. Nyhedsbreve fra IfS juli 21.  

C. Samarbejdsmøde med IFS. 

D. Frivilligcenteret inviterer til frivillig fredag. 

E. DGU inviterer til formandsgolf i Holstebro. 

F. fast opfølgning på DGUs Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 

G. Status på Sharepoint programmet til afløsning af Dropbox v/Fkc 

H. Persondatalovgivningen og Markedsføring – Status på klubbens arbejde og 

etablering – herunder seneste overvejelser om anvendelsen af Sharepoint i 

både ApS, golfklub og klubberne i klubben. 

I. Evt. andre emner fra/til.  

 

Referat: 

Efter kommunalvalget i november kan det evt. overvejes at indstille en kandidat til 

idrætsrådet.  

IFS: GGK inviterer til møde med deltagelse af den nye medarbejder i IFS. 

Intet yderligere at referere.  

 

Pkt. 9 Forslag til kommende møder. 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10.00. 

SU 1 – 2021 26. oktober 2021 

Ordinær generalforsamling torsdag, den 2. september 2021 

Bestyrelsesmøde 2-2021 onsdag, den 15. september 2021 

FU møde nr. 4-2021 onsdag, den 3. november 2021 

Bestyrelsesmøde nr. 3-2021 fredag, den 26. november (juleafslutning) 

Evt. indkaldelse til ”fyraftensmøde” – bestyrelsesmøde efter nærmere aftale for 

drøftelse af akutemne. 

 



Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19 

 

 

 

For referatet  

Inge / 1. september 2021 


