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Greve Golfklub 
Forretningsudvalgsmøde 3/2022 - Referat 

 

Møde: Forretningsudvalg   
3/2022 

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

Dato: 5. oktober 2022 kl. 17.00   
  
 
Referat: 
 

Ad pkt. 1 Velkommen og godkendelse af dagsorden FU3/2022. 
 
BLH bød velkommen. Banen lagde onsdag græs til Nordic Golf League tourskole. 
Turnering er gået godt og fortsætter torsdag.  
 
Affaldssortering blev drøftet. Der sorteres affald overalt (køkken, kontor osv.) dog 
ikke i restaurant p.t. 
 

Ad pkt. 2 Aktuelt nyt 
a. Gensidig orientering. Herunder regionsgolf.  

 
Generel orientering om fremtidig arbejdsform: 
Kontaktperson mellem FU og udvalg skal fremover sikre kommunikation og 
kontinuitet mellem de to led, såvel generelt som i specifikke processer.  
I referater refereres, hvad der er drøftet og besluttet.  
 
Rating af banen sættes på dagsorden til FU 4/2022.  
  
Regionsgolf: der blev afholdt møde den 21. september med deltagelse af de to 
koordinatorer og JD/BLH/IL/NR. Koordinatorerne har udarbejdet et oplæg. IL er 
tovholder til koordinatorer med henblik på fremlæggelse af et oplæg til BS møde 
7/2022.  
 
Shortgame: klubben deltog med seks spillere ved shortgame-finale i Odense.  
 

Ad pkt. 3 Økonomi og bestyrelsesarbejdet 
a. Medlemsudvikling / aktuel økonomisk status PD/SKL 
b. Greenfeepriser vinter 22/23 – sommer 23 

 
Medlemsudviklingen blev gennemgået med udgangspunkt i tallene pr. 1. oktober.  
Der er lavet en debitorafstemning på 35095 kr. i forhold til tidligere regnskaber.  
SKL/PD/BLH gennemgår regnskaber inden bs-møde 7/2022.  
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Drøftelse om vintergreenfeepriser. Pr. 1. november reduceres greenfeepriserne 
hverdag/weekend med kr. 50.  
Spil med medlem: kr. 200 hverdag / kr. 300 weekend.  
Sommergreenfeepriser drøftes på bestyrelsesmøde 8/2022. 
Golfboxmodul der kan håndtere differentierede greenfeepriser undersøges.  
 

Ad pkt. 4 Evaluering af bestyrelsesdag den 24. september 2022 
- Evaluering af bestyrelsens heldagsmøde  

▪ Læring, hvad skal vi huske til næste gang. 
▪ Selve arbejdsformen med en hel dag og det at arbejde strategisk. 
▪ Konkret og praktisk. 

 
Generelle drøftelser om mødeform:  
Fin arbejdsform. Interessant møde, hvor alle bidrog.  
Desværre skred tidsplanen, men det var fint at strege/udsætte de punkter, der ikke 
kunne nås.  
Ønskes mere tid til enkelte drøftelser, så man kunne gå et lag dybere ned i.   
 
- Punkter til konkret opfølgning i FU 

▪ Samarbejde med klubber-i-klubben. 
Tovholdere SLN/BLH.  
Der skal findes en fælles forståelse med KIK’erne ved placering af 
arrangementer i kalender, inden denne lægges fast og offentliggøres.  
 

▪ Tilkørselsvejen – initiativer til at nedsætte hastighed. 
Tovholdere SKL/BLH 
Finde en rimelig hastighed, der giver mening. Kommunikation, 
skilte.  
 

▪ Fastsættelse af tidspunkt for socialt arrangement for 
bestyrelsen og sekretariat. 
Tovholdere IL/BLH 
Udsættes til forår 2023.  

 
- Placering af de emner vi mangler på kommende bestyrelsesmøder:  

 

BS-møde 7/2022 – torsdag, den 27. oktober:  
• turneringsudvalg formålsparagraf og alternative klubmesterskaber 
• Kommunikation  
• Banen 
• Regionsgolf 

 
BS-møde 8/2022 – mandag, den 5. december:  

• økonomisk grundlag og budget 2023.  
• Sponsorudvalg.  
• Elitearbejdet 2023 (IL/BLH tovholder) 

 
BS-møde 1/2023 – tirsdag, den 17. januar:  

• Begynderudvalg (BLH tovholder) 
• Regel- og handicapudvalg (BLH tovholder)  

 



Greve Golfklub – forretningsudvalgsmøde 3/2022 – 5. oktober 2022 Side 3 
 
 

Ad pkt. 5 1. Mødekalender 4. kvartal 2022 samt første halvår 2023. 
a. Infomøde og Generalforsamling 2023.  
b. Bestyrelsesmøder første halvår 2023 

 
Der afholdes ikke infomøde i 2023. Der etableres andre kanaler / metoder, der 
involverer dialog med medlemmerne.  
 
Generalforsamling 2023: BLH kommer med udspil.  
 
Bestyrelsesmøder 2022/2023: 
 
Bestyrelsesmøde 7/2022: Torsdag, den 27. oktober kl. 17 
Bestyrelsesgolf og ”julefrokost”: Aflyses (udsættes til forår 2023) 
Bestyrelsesmøde 8/2022:  Mandag, den 5. december kl. 17 med julehygge. 
Bestyrelsesmøde 1/2023:  Tirsdag, den 17. januar 2023 kl. 17.  
Bestyrelsesmøde 2/2023:  Onsdag, den 22. marts 2023 kl. 17. 
Bestyrelsesmøde 3/2023:  Torsdag, den 1. juni 2023 kl. 17.  
 

Ad pkt. 6 Orientering til medlemmerne. 
a. Efter mødet i forretningsudvalget – hvad skal kommunikeres? 

 
IL/SKL formulerer tekst til klubnyt vedr. kontingentændringer.  
 

Ad pkt. 7 Eventuelt 
Der arbejdes på en klubaften med foredrag for medlemmer med gæster (SKL/BLH) 
Beskatning af æresmedlemsskaber (PD) 
 
 

 
 
For referatet 
Inge Larsen / 7. oktober 2022 
 


