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GREVE GOLF - SEKRETARIATSMØDE 7. JANUAR 2015 
Stine Kiel Larsson og Frede Kruse-Christiansen 

Punkter drøftet på FU møde den 14. januar 

Tillæg til FU ref. 1 – 2015 

 

1. Bestyrelsesemner 

Gæstegreenfee og 

boldnøgler 

Jf. mail fra FKC 10.01.15:  

Aftalen taget til efterretning. 

Nøgler til klubhus FKC har forespurgt de tre bestyrelsesmedlemmer, som endnu ikke 

har fået udleveret nøgle, hvorvidt de er interesserede i at modtage 

nøgle samt alarminstruktioner.  
 

2. Førstesalen 

Fundraising – LoA 

materialer 

Gruppen har inkluderet et nyt medlem Tonny Jørgensen, som har 

erfaring med fundraising. 

Status i øvrigt Task force klublokale holder møde mandag, den 19. januar. Intet 

yderligere at referere. 
 

3. De store aftaler 

Lejekontrakten 

moderniseres 

Der lægges p.t. sidste hånd på aftalen.  

Lejekontrakten bilag 1 SP færdiggør p.t. bilag om fordeling af økonomiske midler. 

Ny lejeaftale 1. sal Der er lavet nyt udkast til lejeaftale 

Ny administrationsaftale FKC færdiggør SP udkast til forslag til administrationsaftale 
 

4. Administration 

KlubNyt 1 2015 Der er lavet oplæg til emner til første KlubNyt. Hcp-regulering, 

infomøde, generalforsamling m.fl. 

Info- ris og rosmøde 3. 

februar 

Mødet indledes med at bestyrelsesmedlemmerne informerer i det 

omfang, det er aktuelt. SP fremlægger foreløbigt regnskab og 

budget.  

Hverdagsmedlemmer og 

mørke 

Klubben har fået henvendelse fra en række hverdagsmedlemmer, 

som har forespurgt, om muligheden for at ændre på betingelserne 

for hverdagsmedlemmer i vinterhalvåret. I enkelte måneder er det 

vanskeligt blot at nå 9 huller fra kl. 14. Der bliver evt. taget højde 

for dette ved efterår- vintersæsonen 2015/2016. 

De gamle bolde Klubben har erhvervet sig de to bolde, som ved indvielsen i august 

2005 blev slået af den daværende formand samt daværende 

borgmester René Milo. 

Jubilæum hvordan, 

hvornår m.m. 

FKC og SP forsøger at finde frem til, hvornår klubben/banen 

egentlig startede. Jubilæet kan bruges til gæsterabatter m.m. 

Forpagterstatus Intet nyt. 

Golfspilleren i Centrum – 

anvendelse 

Arbejdet med GiC fortsætter som hidtil. 

À jour føring af 

hjemmeside 

Sekretariatet à jour fører den del af hjemmesiden som hører under 

APS’et. 
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5. Banespørgsmål 

Blokeringer – Seniorklub, 

Dameklub, Herreklub, 

Eliteafdeling, 

Juniorafdeling, 

Regionsgolf, company 

days 

De enkelte udvalgsformænd og formænd for klubber-i-klubben har 

ansvaret for at meddele sekretariatet om banelukninger i løbet af 

2015. Eliten har som noget nyt fået adgang til tider om torsdagen. 

Regionsgolf skal i videst mulig omfang spilles om fredagen. 

Offentlig sti – brune pæle Der etableres brune pæle fra Tinggårdsvej til klubhuset som en 

markering af den offentlige sti. 

Skiltning på omliggende 

veje/gader – høring 

kommunen 

Greve Golf ønsker skiltning i lokalområdet med ”golfspillerikon”. 

Dette er p.t. til høring i kommunen. Teksten vil være Greve 

Golfklub. 

Junior camp – DGU Sarah-Cathrine Wandsø forhandler p.t. med DGU omkring 

juniorcamp. 

Nye batterier grønne 

buggy 

Batteriet i den grønne buggy udskiftes. Det er en relativ bekostelig 

affære, men buggyen kan p.t. ikke gennemføre 18 huller. 

Udskiftning af gulv i 

restaurant 

Gulvet i restauranten er lagt forkert og skal udskiftes. Der arbejdes 

på at dette kan ske i forbindelse med gulvlægning på 1. sal. 
 

6. Golfbox 

Linksuge – udvalg, hvem 

og mødedato. Indbydelser 

tidligt ud 

Der afholdes møde den 11. februar kl. 17 med relevante personer. 

FKC indkalder. 

Aktivitetsplaner indskrives 

i Goflbox 

Jf. mail fra FKC skal de ansvarlige udvalgsformænd samt formænd 

for klubber-i-klubben sørge for at alle relevante arrangementer 

lægges ind i golfbox inden udgangen af januar. 
 

7. Træning m.m. 

Boldsamling fremadrettet 

– damer og herrer 

Der er lagt op til en ny aftale med eliteafdelingen omkring 

boldindsamling (efter at kontingent fremover indeholder frie 

træningsbolde) Spillerne tilbydes tre privatlektioner à 20 min. hos 

Axel. Den enkelte ansvarlige spiller skal ikke længere samle bolde 

over hele weekenden, men derimod to gange hver weekend, så de 

enkelte weekender fordeles på to personer. 

Træningsstyring via 

timeforbrug 

Der er forhandlet fast pris for det samlede træningsforbrug. De 

enkelte udvalg er ansvarlige for timestyringen. De relevante 

udvalgsformænd informeres herom. 
 

8. Økonomi almindelig 

Økonomien omkring 

golfkørekort 

Pris, proces og Begynderudvalgets indsats drøftet. FKC meddeler  

dette til udvalget. 

Fast reklamering med 

hole-in-one præmie 

Der arbejdes med at finde en sponsor, så dette er på plads senest ved 

sæsonstart. 
 

9. Økonomi særlig 

Emner fra SU referat Intet at referere. Refereres separat via de enkelte punkter. 

Personale status og fremtid Intet nyt at referere. 
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10. Kampagner 

Golfens dag IL tilmelder – dato: 19. april 2015 

Efter Made in Denmark 

2015 

Vi afventer udspil fra DGU omkring indholdet af dette års aftale. 

Ny fast omtale af Golf og 

Sundhed 

IL og LS arbejder på sagen 

Danmarksindsamlingen GGK deltager i Danmarksindsamlingen (31. januar) med 

indsamling via indsamlingsbøsser, som er opstillet i klubhuset. Der 

informeres om Danmarksturneringen via KlubNyt. Gimmick 

overvejes af Jeppe Dohn på dagen i Waves 

Kortvarige 

rabatordninger/tilbud 

FKC og SKL varetager området som tidligere og aftaler faste 

annoncer, bl.a. til Tune Posten ved møde 15. februar 2015 
 

11. de Frivillige 

Nyt system – selvstændige 

grupper under udvalgene.  

LH har afholdt møde med SKL og greenkeeper den 7. januar 

omkring arbejdet med de frivillige på banen. 

Hvilke grp. – benævnelser 

– lokale – forfriskning – 

golf – sammenkomst – 

Dana Cup 

Intet nyt at referere 

Møde med Lars Hartig LH holder møde med interesserede (fra GiC) den 21. januar i 

klubhuset. LS deltager 

Præsentation på Infomøde FKC arbejder på dette 

Mulige projekter med 

faglige ledere.  

Der arbejdes på at få færdiggjort specifikke projekter i klubben via 

de frivillige i klubben.  
 

 

For referatet  

Inge Larsen 

18.01.2015 

 


