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Greve Golfklub 
Forretningsudvalgsmøde 2/2022 - Referat 

 

Møde: Forretningsudvalg   
2/2022 

Deltagere: Søren Leander Nielsen 
Poul Damgaard 
Bruno Lundgård Hansen 
Inge Larsen 
Stine Kiel Larsson 

Dato: 13. september 2022 kl. 19.00   
  
 
Referat: 
 

Ad pkt. 1 Velkommen og godkendelse af dagsorden FU2/2022. 
Ingen kommentarer.  
 

Ad pkt. 2 Aktuelt nyt 
Gensidig orientering.  
SKL orienterede om et samarbejde med V Sport Golf (tidligere Viasat Golf), som driver 
IMG (International Management Group). IMG er et samarbejde med 40 golfklubber i 
Sverige. IMG tilbyder klubberne at promovere deres bane for seerne af V Sport Golf i 
Norden.  
IMG ønsker at udvide til Norge og Danmark, hvor de i første omgang har valgt tre 
golfklubber fra hvert land, primært i nærheden af Sverige. 
For 2023 – 2024 gælder flg. for samarbejdet: 
Greve får uden beregning: 

• Produktion af en ca. 5 minutter lang video som promoverer vores banen samt 
øvrige faciliteter i klubben. 

• Filmen vises på V Sport Golf i løbet af 2023-2024, minimum 24 gange per år. 
• Videoen eksponeres sammen med fakta om klubben V Sport Golf Card App og 

på YouTube. 
• Fri adgang til videoen til brug på egne kanaler og platforme.  

 
V Sport Golfs kunder i Sverige får 40% rabat på Greenfee på deres bane én gang pr. 
kunde.  
Mandag, den 12. september filmede produktionsselskabet på banen. Vi afventer 
spændt resultatet, som vi efterfølgende kan bruge på vores egne platforme.  
 
SLN: 500 har svaret på spørgeskemaet fra Golfspilleren i Centrum. Vores 
ambassadørscore er bedre end sidste år, nu +57 (+10 i 2021)  
Ud fra besvarelserne kan læses, at oplevelsen af tilgængelighed på banen stadig er et 
problem. Der kan være en sammenhæng med andelen af gamle og loyale medlemmer, 
som husker, da vi kun var 800 medlemmer og man kunne spille på alle tider.  
SLN laver en kort orientering om resultaterne fra GIC ved bestyrelsesmødet den 24. 
september.  

Ad pkt. 3 Økonomi og bestyrelsesarbejdet 
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a. Medlemsudvikling / aktuel økonomisk status/forventet årsresultat/proces i 
efteråret PD/SKL 

b. Første drøftelse om vilkår og udgiftsrefusion for bestyrelsesarbejdet BLH 
c. Kontingentsatser 2023 BLH 

 
a. Medlemsudvikling: Pæn fremgang. Ca. 10 ekstra medlemmer pr. måned i løbet 

af året. Usikkerheden er, hvor mange, der melder sig ud pr. 1. december.  
På landsplan ligger udmeldelsesprocenten sædvanligvis på 10-11%.  
FU er indstillet på at indføre ”spil gratis resten af 2022 mod indmeldelse for 
2023” men den endelige beslutning foretages i forbindelse med 
kontingentfastsættelsen.  
 
PD orienterede om den foreløbige økonomiske status, som med en 
fremskrivning af resultatet synes at resultere i et pænt overskud.  
Greenfee er pænt over budget.  
Udgifterne til anlæggelse af den nye puttinggreen viste sig mindre end 
budgetteret. Et eventuelt overskud herfra kan henlægges til baneforbedringer. 
Evt. kan nyt software til vandingsanlægget dækkes af disse midler.  
 
Ekstra opmærksomhed på udgifter til diesel og el for 2023.  
 
Proces: PD og BLH tager drøftelser bilateralt med henblik på præsentation og 
igangsætning ved BS 6/2022.  

  
b. Vilkår/udgiftsrefusion for bestyrelsesarbejde.  

Udgiftsrefusion (papir, printer osv.) mod bilag.  
Bestyrelsen tilslutter sig medarbejdernes julegaveordning.  
 

c. Drøftelser af kontingentsatser.  
FU laver en indstilling til bestyrelsen.  
 

Ad pkt. 4 Dagsorden og forberedelse af bestyrelsesmøde 6/2022 
BESTYRELSESDAG – 24. september 2022 8.30 til 16.00 

 
- Temaer til drøftelse den 24. september 

o Kommunikation, information og PR. Bruno og Inge 
o Banen – pasning, udvikling, natur og fauna. Ole 
o Børn og unge. Lotte 
o Turneringer i 2023, værdigrundlag for planlægning. Jeppe 
o Økonomi, kontingentsatser, årsresultat, råderum. Poul 

 
- Kommende bestyrelsesmøder 

o Udvikling af træningsanlæg 
o Regionsgolf 
o Begynderarbejdet 
o Sponsorarbejdet 

Kort drøftelse om planlægningen af BS 6/2022. BLH og IL laver den detaljerede plan.  
 
Kommunikation, information og PR. Varighed: 30 minutter. Bruno og Inge.  
Banen – pasning, udvikling, natur og fauna. Ole.  Varighed: 1 time.  
Børn og unge. Oplæg fra Lotte. Varighed: 1 time. 
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Turneringer i 2023, værdigrundlag for planlægning. Jeppe. Varighed: 1 time 
Økonomi, årsresultat, råderum PD / Kontingentsatser BLH. Varighed: 30 minutter 
 
Morgenmad 8.30 – 9.  
To timers arbejde.  
Golf kl. 11 – 13.  
Frokost og herefter arbejde til 16.  
Il aftaler mad med Maiken.  
 

Ad pkt. 5 Orientering til medlemmerne. 
a. Efter mødet i forretningsudvalget – hvad skal kommunikeres. 

 
Afventer bestyrelsesmødet, hvorefter der kommunikeres ud til medlemmerne.  
 

Ad pkt. 6 Eventuelt 
I forlængelse af mødet med DGI om kommunikation (facebook, hjemmeside og 
nyhedsbrev) drøftedes de forskellige kommunikationsplatforme. Greve Golfs side på 
Facebook kan godt tilgås uden at man selv har en facebookkonto.  
 
Kommende mødeplan: 
Bestyrelsesmøde 6/2022: Lørdag, den 24. september kl. 8:30.  
   Heldagsmøde med 9 huller golf.  
FU 3/2022:   Onsdag, den 5. oktober kl. 17-19 
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 
 

 
 
For referatet 
Inge Larsen / 15. september 2022 
 


