
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2021 

Dato:  3. november 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. 

A. Yderligere emner til dagsordenen 

FKC bød velkommen og bad om at følgende blev tilføjet til dagsordenen: 

2E: julefrokost 

5F: SGS samarbejde og samarbejde med Trelleborg i Sverige 

8E: Materiale fra DGU regionalmøde 2. november i Værløse (IL)  

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A. Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 3-2021 den 30. august 

2021.    

B. Klubnyt 12, 13 – 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 3-2021 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Stor ros til indholdet i Klubnyt. I særdeleshed Klubnyt 12 med mange gode emner og 

information.  

Annonce i TunePosten: fokus på Hjertestien.  

Referater fra sekretariatsmøderne udsendes løbende og emnerne fra referaterne tages til 

efterretning.  

Julefrokost for bestyrelsen og diverse nøglepersoner måtte aflyses i 2020 pga. Corona. Vi 

forsøger at afholde julefrokost fredag, den 26. november efter bestyrelsesmøde. Pga. den 

tiltagende coronasmitte, var der enighed om at opfordre til coronapas blandt deltagerne.  

 

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. 

http://www.grevegolf.dk/


Pkt. 4 Klub og baneejere 

A. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

B. Klubhus og Cafe. 

C. Status på indsendte puljeansøgninger for 2021-22. 

D. Status på tidsplan og tilbud m.m. for åbning af SIM-golfcenter. 

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

F. Status/omfang af klubbens tilbud til den åbne skoleportal, Sport4Kids m.v. 

2021-22. 

G. Status på projekt puttinggreen 

H. Status på projekt tilkørselsvejen 

I. Status på Short Games afslutning på 2021 – bilag følge fra FKC. 

J. Status på Regionsgolf – indeværende og kommende sæson – bilag FKC/GRC 

af 21. oktober. 

K. Orientering om status på træneraftalen – forbrug 2021. Forberedelse til 

bestyrelsesbeslutning om behov i 2022 – alle områder / sekr. AK 

L. Evt. andre emner.  

 

Referat: 

SU møde planlagt til afholdelse den 26. oktober måtte aflyses pga. coronasituationen. Nyt 

møde forventes afholdt medio november.  

Klubhus / Café: restauranten holder åbent hele vinteren på nedsat kraft.  

Internetkabler optimeret.  

Kamerasystem udvidet til at dække hele området. Skiltning opsættes ved indkørsel til det 

kameraovervågede område. SKL har kontaktet fagforeningen for at få hjælp til det 

juridiske overfor personalet.   

Status på indsendte puljeansøgninger: Idræts- og Fritidspuljen: ansøgt om golfudstyr til 

udlån (primært skolegolf), midler til arrangementer for patientforeninger samt køretøj til 

medlemmer med særlige udfordringer.  

Svar forventes i januar.  

SIM-golfcenter: projektor og simulator opsættes 4. november. Internet osv. er på plads. 

Sidste installation forventes at ske den 22. november. Der påtænkes en prøveperiode i et 

par uger i dagtimerne.  

Golfspilleren i Centrum: SLN arbejder på at udarbejder noget materiale til fremlæggelse 

ved næste bestyrelsesmøde. Overordnet er svarene positive, men den manglende plads på 

banen er et gennemgående problem.  

Alle arrangementer på Den åbne skoleportal er udsolgt.  

I skoleprojektet 21/22 deltager Strandskolen, Karlslunde Skole, Tune Skole, 

Holmeagerskolen. Der er udbudt 12 forløb, som alle er booket. De første forløb er i 

efteråret med start 22. september og afslutning 10. november. Forårets forløb starter 6. 

april med afslutning 25. maj. Alle tilmeldte klasser kommer tre gange 

Puttinggreen: det forberedende arbejde er ved at være færdiggjort: selve udformningen. 

Alle materialer til vandingsanlæg er bestilt. Alt er gjort vinterklar og arbejdet med 

anlæggelse af puttinggreen fortsætter i april/maj 2022. Så snart der er vækst i græsset 

kommes der jord og græsfrø på. 

Tilkørselsvej: der er intet svar fra kommunen. Vi kan forvente svar på dispensation fra 

lokalplanen inden jul. Der er søgt om tilladelse til sandwichbelægning eller asfalt. SKL 

informerer medlemmerne om ansøgningen i et kommende KlubNyt.  

Greve golfklub vandt Short Game Order of Merit 2021 med 8321 point foran Køge. 

Samlet pointtal 29889 baseret på totalt 692 scorekort. Førstepladsen udløser 8000 kr. til 

juniorarbejdet i klubben.  

Desuden vandt Torben Graff landsfinalen for spillere med hcp. mellem 10 og 25.  

Regionsgolf: der er oprettet en turnering i Golfbox, hvor interesserede kan melde sig til at 

spille regionsgolf i 2022. Ud fra forhåndstilmeldingerne vurderes det, hvor mange hold, 

klubben tilmelder. Årsmøde i Regionsgolf Danmark blev afholdt den 2. oktober. 



Regionsgolfkoordinator Gitte Rolsted Christen har sendt materialet fra mødet til FU til 

orientering.  

Træneraftalen: SKL fremlagde en oversigt over forbruget af trænertimer i 2021. De fleste 

grupper har realiseret nogenlunde det antal timer, som var planlagt.  

PSN og AK tager kontakt til alle udvalgene for at planlægge 2022 

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning.  

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

B. Evaluering af Frivillig turnering den 5. september. 

C. Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. 18 hullers banens belægning.  

D. Årligt samarbejdsmøde med IFS den 13. oktober – bilag referat af 17. 

oktober vedhæftet 

E. Evt. nyt fra samarbejdet med Tune IF 

F. Evt. andre emner. 

 

Referat: 

Generalforsamling for 2020 blev afholdt den 2. september. Ingen kommentarer hertil. 

Frivillig turnering afholdt 5. september. Fin dag. Vi modtog kr. 15.000 fra DIF/DGI’s 

genstartspulje til afvikling af dagen.  

Arbejdet med at se på belægningen på banen er udsat til bestyrelsesmødet i januar, hvor 

arbejdsgruppen forventes at komme med et oplæg. 

Møde med IFS den 13. oktober var konstruktivt. Udover en overordnet præsentation af 

parterne fik GGK præsenteret de projekter, der arbejdes med i klubben.  

Samarbejdet med TUNE IF: intet nyt.  

SGS: der afholdes møde den 12. november med deltagere fra de syv klubber i 

samarbejdet. Her forhandles bla. strukturen for 2022, hvor en længe ventet prisstigning 

forventes indført.  

Der skal tages stilling til det kommende samarbejde med Trelleborg/Sverige.  

SKL/IL kigger på greenfeepriser hos omkringliggende klubber mhp. en evt. tilretning af 

vores greenfeepriser. Differentierede dagspriser (prime time) kan evt. indtænkes. Et oplæg 

præsenteres ved bestyrelsesmødet den 26. november.  

 

Pkt. 6 Intern drøftelse: 

A. Status på eventuelt vedr. coronasituationen 

B. Status på baneplanerne for 18-hullers banen 

C. Personaleforhold 

D. DGU’s nye regler om medlemskaber set i lyset af klubbernes ditto og 

virksomhed v/SKl 

E. Specialsport guiden – henvendelse fra IFS (flere golfklubber er med) 

F. Samarbejde med grundefterforening – trafik, flygtninge, kommunale 

høringer m.v. 

G. Evt. andre emner 

 

Referat (punktet refereres kun sporadisk) 

Coronasituationen: vi følger udviklingen løbende og tager stilling løbende.  

Orientering vedr. banen: banen ”vendes” den 8. november (start fra hul 10) og seniorerne 

får lov til at indvie de nye vinterteesteder samme dato. Der er mærket op til placering af 

boldmaskine på østsiden af træningsskuret.   

Personaleforhold refereres ikke, dog oplyste SKL at der var indgået lærlingekontrakt med 

Simon, som har været ansat i et stykke tid. Elevtiden er startet den 1. oktober og 

etablering af den nye boldvaskermaskine kommer bla. til at være en del af Simons 

skoleopgave.  

Vi har modtaget materiale fra DGU om medlemskaber og sikret at vi anvender 

medlemskategorierne i Golfbox-databasen i overensstemmelse hermed. Ændringen trådte 



i kraft 30. september og har bl.a. medført at 5 mdr. prøvemedlemskaber reduceres til 3 

mdr. 

Intet yderligere at referere. 

Pkt. 7 Økonomi. 

A. Medlemsoversigt pr. 1. november 2021  

B. Aktuel økonomisk status på kontingent og greenfee. 

C. Forventninger for 2021 og BF om slutresultatet.  

D. Forberedelse af budget for 2022.  

E. Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

Referat: 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten, 

som pr. 1. november viste et medlemstal på 1374. Antallet af udmeldelser er nogenlunde 

som i tidligere år. DGU oplyste ved det nyligt afviklede regionalmøde, at procenten på 

udmeldelser ligger på 11% på årsplan. GGK ligger nogenlunde på samme tal.  

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

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

FU drøftede, at et evt. overskud med fordel kunne henlægges til investeringer i at 

imødegå klimaforandringer. SKL retter henvendelse til kommunen omkring de 

vandproblemer, vi oplever ved Karlslunde Centervej. Disse forventes forværret med de 

tiltagende klimaforandringer. 

Der var ikke yderligere drøftelser.  

 

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

A. Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

B. Nyhedsbreve fra IFS august, september, oktober 21. 

C. Samarbejdsmøde med IFS. 

D. IL tanker om frivillig fredag og frivilligturneringen. 

E. DGU regionalmøde den 2. november v/IL 

F. DIF inviterer til Sport 2021 i Herning den 8. januar 2022.  

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

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

I. Persondatalovgivningen og Markedsføring – Status på klubbens arbejde og 

etablering – herunder seneste overvejelser om anvendelsen af Sharepoint i 

både ApS, golfklub og klubberne i klubben. 

J. Evt. andre emner fra/til.  

 

Referat: 

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

idrætsrådet, som vælges i januar. GGK er – pga. klubbens størrelse – blevet opfordret til 

at stille en kandidat. SKL efterlyser evt. interesserede kandidater gennem KlubNyt.  

Det blev vedtaget af bibeholde frivilligturneringen til afvikling primo september som 

hidtil. 

IL og SKL gennemgik de vigtigste punkter fra regionalmødet den 2. november i Værløse. 

IL sender DGU’s slides fra mødet til den øvrige bestyrelse med angivelse af 

fokusområder/sidetal.  

FKC havde forhørt bestyrelsesmedlemmerne, om der var interesse for billetter til Sport 

2021 i Herning. Ingen havde udvist interesse, så vi har ikke søgt om billetter.  

SKL havde modtaget en forespørgsel fra ungdomsudvalget, som gerne vil afvikle en 

vinterturnering. De ønsker at få reserveret tre starttider om søndagen i tidsrummet 13.30 

til 13.50 mhp. at spille ni huller. FU var enige i, at dette kunne tillades, idet de ønskede 

starttider ikke er efterspurgt af andre spillere.  

Intet yderligere at referere.  

 

 



Pkt. 9 Forslag til kommende møder. 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10.00. 

SU 1 – 2021 afventer dato 

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

FU møde nr. 1-2022 onsdag, den 5. januar 2022 

Bestyrelsesmøde nr. 1-2022 lørdag, den 22. januar 2022 

Info- Ris – Rosmøde onsdag, den 2. februar 2022 

Ordinær generalforsamling onsdag, den 9. marts 2022 

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

drøftelse af akutemne. 

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19 

 

 

 

For referatet  

Inge / 4. november 2021 


