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Greve Golfklub 
Forretningsudvalgsmøde 1/2022 - Referat 

 

Møde: Forretningsudvalg   
1/2022 

Deltagere: Søren Leander Nielsen SLN 
Sten Lawaetz SL 
Bruno Lundgård Hansen BLH 
Inge Larsen IL 
 

Dato: 23. maj 2022 kl. 18.00   
  
 
Referat: 
 

Ad pkt. 1 Velkommen til det ”nye” forretningsudvalg. 
a. Tilbageblik på referat fra forretningsudvalgets 4. møde i 2021.  
b. Godkendelse af dagsorden. 

 
BLH indledte med at byde velkommen til det nye Forretningsudvalg.  
Referat fra det seneste møde i FU af 3. november 2021 var vedlagt dagsordenen til 
orientering vedrørende udvalgets hidtidige arbejde.  
Udvalget besluttede samme arbejdsgang som i bestyrelsen; der udfærdiges et 
beslutningsreferat, som udsendes til udvalgets medlemmer, som har en uge til at 
kommentere. Herefter anses referatet for godkendt.  
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

Ad pkt. 2 Drøftelse og forventningsafstemning af dagsordener, mødeform og 
mødefrekvens for forretningsudvalget fremover.  

a. Fokus på forretningsvalgets funktion og rolle.  
b. Overblik over bestående udvalg og udvalgenes opgaver.  

 
Udvalget gennemgik den af den tidligere formand udfærdigede arkivoversigt over de 
aftaler, der foreligger mellem APS og klub. 
SL opfordrede til at der arbejdes med en form for projektstyringsværktøj, der kan give 
et overblik over de igangsatte projekter og status på samme. 
Udvalgets rolle vil være at drøfte overordnede ideer og tanker, inden de præsenteres 
for bestyrelsen samt at sikre, at alt er tilgængeligt og forståeligt.  
 
Udvalget var enige om, at pedelfunktionen nedlægges pr. 1. juli 2022 (BLH) 
 
Ud over de faste udvalg, som er repræsenteret ved de respektive formænd i 
bestyrelsen, har klubben p.t. et sponsorudvalg, et linksudvalg samt et ad hoc udvalg 
vedrørende banebelægning. 
 
Uaktuelt organisationsdiagram fjernes foreløbigt fra hjemmesiden (IL) 
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Ad pkt. 3 Aktuelt nyt. 
a. Gensidig orientering. 
b. Medlemsudvikling og økonomi. 
c. Områder, hvor vi skal være opmærksomme og gøre en ekstra indsats. 

 
SLN: børneattester er indhentet på relevante personer. BLH undersøger, om de er 
kommet.  
SLN: frivilligturnering: det blev besluttet ikke at ændre på konceptet for turneringen i 
2022 og derefter tænke nyt for 2023.  
SL: skolegolf, IL og BLH kunne bekræfte at der er lavet aftaler med flere lokale skole 
bla. Tune Skole og arrangementet pågår.  
BLH: modtaget en invitation til seniorgolf i Køge. Invitationen er sendt til formanden 
for seniorklubben. 
DGI afholder et fundraisingkursus den 24. maj. SL deltager.  
Materiale fra Greve kommune Idrætssekretariat rundsendes til bestyrelsen til 
orientering. 
Ole Kahlen tager SL og BLH med ud for at inspicere maskinparken osv.  
 
Medlemsudviklingen kunne læses af den udleverede oversigt, der har været en positiv 
udvikling på antallet af fuldtidsmedlemmer.  
Med den nuværende udvikling bør årets budget kunne nås.  
Der er bevilget 1500 kr. til indkøb af fitnesselastikker til golffitness. 
 

Ad pkt. 4 Status på projekt og dispensationsansøgning vedrørende tilkørselsvejen til 
klubhuset og banen. 
 
Ved mødets afholdelse var der endnu intet nyt i sagen, idet dagsordenen for mødet 
den 2. juni endnu ikke var offentliggjort.  
 
Efterfølgende er dagsordenen for mødet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 
offentliggjort med punkt 24 ”dispensation vedr. vejbelægning, Greve Golfklub”. 
Center for Teknik & Miljø indstiller ”at der meddeles dispensation for lokalplan 14.43 
§5.1 så vejadgangen kan udføres i en fast belægning, hvor det øverste lag består af lokal 
granit i stedet for grus”. 
 
Vi afventer afgørelsen.  
  

Ad pkt. 5 Drøftelse af oplæg fra Sponsorudvalget. 
 
Forretningsudvalget drøftede de overordnede principper og præmisser for 
samarbejde med sponsorer til behandling i bestyrelsen.  
 

Ad pkt. 6 DGU-analyse af Greve Golfklub til bestyrelsesmøde 3/2022 (7. juni) 
a. Drøftelse, forventningsafstemning og kontakt til DGU konsulent inden mødet. 
b. Golfspilleren i Centrum 

 
BLH har kontakten med Kim Uldahl fra DGU, da SLN er forhindret i at deltage i 
bestyrelsesmøde 7. juni.  
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Golfspilleren i Centrum: det besluttedes at fortsætte med tre årlige spørgerunder, så 
vi løbende kan analysere og arbejde med fokuspunkter.  
 

Ad pkt. 7 Dagsorden og forberedelse af bestyrelsesmøde 4/2022 (7. juni) 
a. Opfølgning på seneste møde i bestyrelsen. 
b. Inge og Bruno medbringer de foreløbige punkter til bestyrelsesmøde 3/2022. 
c. Mødeplan for efteråret 2022. 

 
Foreløbige punkter til bestyrelsesmøde 7. juni: 

• DGU-analyse 
• Oplæg banebelægning 
• Sponsorudvalg 
• Æresmedlem 
• Kort aktuelt (herunder banen) 
• Økonomi 

 
Foreløbig mødeplan 2. halvår: 
Forretningsudvalgsmøde 2/2022: Via Teams inden bestyrelsesmøde 5/2022 
Bestyrelsesmøde 5/2022: uge 30 hvis muligt 
Bestyrelsesmøde 6/2022: Lørdag, den 24. september kl. 9.  
   Heldagsmøde med 9 huller golf.  
Bestyrelsesmøde 7/2022: Torsdag, den 27. oktober kl. 17 
Bestyrelsesgolf og ”julefrokost”: Søndag, den 20. november kl. 10 – 9 huller 
Bestyrelsesmøde 8/2022:  Mandag, den 5. december kl. 17 
 

Ad pkt. 8 Orientering til medlemmerne. 
a. Efter mødet i forretningsudvalget – hvad skal kommunikeres. 

 
Der var umiddelbart ingen specifikke emner fra dages møde, der skal kommunikeres 
særskilt ud til medlemmerne.  
 

Ad pkt. 9 Intet at referere. 
 

 
 
For referatet 
Inge Larsen / 25. maj 2022 
 


