
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2015 

Dato:  14. januar 2015 kl. 17 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 
 

1. Mødets åbning. 

a) Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

2. Siden sidst. 

a) Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 8 den 2. december 2014. 

b) Klubnyt 16 – bemærkninger til emnerne. 

c) Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf dk m.m. 

d) Sekretariatsarbejdet – FKC mail af 8. januar. Div. Emner indlægges til orientering og/eller drøftelse i 

dagsordenens senere punkter. 

e) Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

3. De faste udvalg – status, arbejde, møder og bemanding. 

a) Begynderudvalget.  

b) Juniorudvalget. 

c) Eliteudvalget.  

d) Turneringsudvalget 

e) Bane og Miljøudvalget. 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget. 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg – referat af møde den 19. december 2014. 

b) Evt. emner fra Sekretariatsmøde d. 19. december 2014. 

c) Klubhus og Cafe. 

d) Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper i den nye organisation 

- de grundlæggende principper 

- hvilke selvstyrende arbejdsgrupper 

- hvilke projekter 

- tilbagemelding efter Baneudvalgets møde med ApSet d. 14. jan.  

- honorering/belønning af leverede indsatser. 

- Baneudvalgets møde med frivillige d. 21. januar. 

- orientering om modellen på Infomødet d. 3. februar 

e) evt. oprettelse af et arkiv for artikler, medieomtale m.v. 



5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Evt. emner fra sekretariatsmøde den 19. december 2014 

b) Skoleprojektets fortsættelse 

c) Skoleprojektets fremtidsplaner 

d) Skoleprojektet – henvendelse fra Club Havanna – bilag vedhæftes. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Evt. emner fra Sekretariatsmøde den 19. december 2014 

b) Golfspilleren i Centrum 

c) Status kurser – arkiv, tilmeldelser, betaling, refusion m.m. 

d) Drøftelse af status og det kommende arbejde med den overordnede organisationsplanlægning – 

udvalg, bestyrelse og organisation 

e) Klubbens planlagte træningstilbud i 2015 – alle kategorier. 

f) Aktivitets- og turneringsplanen 2015 

g) Info- Ris og Ros mødet den 3. februar 2015 

h) Generalforsamling den 5. marts 2015 

i) Evt. nyt fra ”Tast Force Klublokale”. 

 

7. Økonomi 

a) Evt. emner fra Sekretariatsmødet d. 19. decb. 14.  

b) Orientering om forventningen til regnskab 2014. v/SP  

c) Forslag til budget 2015. v/SP 

d) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) DGU varsling af Temamøde den 20. og Repræsentantskabsmøde den 21. marts i Middelfart. 

b) Ansøgning til DGU – Pulje til projekter for Aktive ældre. Mail af 25. september. 

c) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

d) Nyt initiativ i lokalområdet. Indbydelse til medlemskab af ”Sammenslutningen af  

e) Lokalforeninger – 2690”, bilag vedhæftet 

f) Deltagelse i Danmarksindsamlingen 

g) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder – 1. halvår 2015 

 

10. Mødets afslutning. 

  



 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Der blev tilføjet tre punkter til dagsordenen. 

Punkt 2d: Gennemgang og drøftelse af punkter fra sekretariatsmøde 7. januar 2015 

Punkt 7d: Kontingentrestancer 

Punkt 7e: Lodtrækning i forbindelse med ”kontingentbetaling via betalingsservice” 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 8/2014 godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 16 taget til efterretning. 

c. Greve Golf har haft artikler i Tune Posten, Dagbladet samt SYDKYSTEN omkring gløggturneringen 

14. december. Ellers intet at referere. 

d. Punkter fra sekretariatsmøde den 7. januar refereres separat og vedlægges som bilag. 

e. Intet at referere.  

 

Ad pkt. 3 

Punkterne a til g - De faste udvalg - refereres under ét.  

Bestyrelsen har modtaget et udspil omkring elitearbejdet fra Jesper Carstensen. Det er taget til efterretning 

og der afventes referat af seneste møde.  

Ellers intet nyt at referere fra de faste udvalg. 

 

Ad pkt. 4 

a. SU og Driftsudvalg – referat fra møde 19. december 2014 udsendt og taget til efterretning. 

b. Intet at referere. 

c. Klubhus og Café refereret under punkt 2d fra sekretariatsmøde 7. januar. 

d. Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper refereret under punkt 2d fra sekretariatsmøde 7. januar. 

e. Med den relativt omfattende medieomtale, klubben har haft i 2014, kunne det være formålstjenligt at 

få oprettet et arkiv med de artikler, der har været bragt i de forskellige medier. IL går i tænkeboks for 

at afklare, hvordan og hvor  

 

Ad pkt. 5 

a. Intet nyt at referere. 

b. Skoleprojektet fortsætter i 2015 som i 2014.  

c. Skoleprojektets fremtidsplaner: udvides evt. i løbet af 2015. 

d. Klubben har fået en henvendelse fra Klub Havanna, som er klubtilbud for børn og unge med lettere 

fysiske og psykiske vanskeligheder. Klub Havanna kunne tænke sig at tilbyde eleverne at prøve at 

spille golf. Henvendelsen er overdraget til sekretariatet. 

 

Ad pkt. 6 

a. Intet at referere. 

b. Golfspilleren i Centrum fortsætter som i 2014. Intet nyt at referere. 

c. Alle tilmeldinger til kurser o.lign. skal fremover gå gennem LS. Nærmere præmisser drøftes på 

bestyrelsesmøde 27. januar. IL og LS er tilmeldt online foreningsbibliotek 20. januar via Greve 

Frivilligcenter. 

d. IL har udarbejdet ny organisationsplan indeholdende ny stabsfunktion Jura og Idrætsråd. FKC 

arbejder med udkast til den overordnede organisationsplanlægning – udvalg, bestyrelse og 

organisation.  

e. Klubbens samlede tilbud om træning i 2015 til Juniorer, Begyndere og Elite er på plads. Der er 

forhandlet fast pris for det samlede træningsforbrug. De enkelte udvalg er ansvarlige for 

timestyringen. 

f. Aktivitets- og turneringsplanen er offentliggjort på www.grevegolf.dk.  

g. Info- Ris og Ros møde afholdes den 3. februar som et ”gå-hjem-møde” kl. 17:00 i klubhuset. Der 

indledes med generel info i lighed med tidligere års infomøder, hvorefter ordet er frit.  

http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolf.dk/


h. Generalforsamling afholdes den 5. marts. Udvalgsformænd samt formænd for klubber-i-klubben 

sender beretninger til FKC til udsendelse med dagsordenen. 

i. ”Task Force Klublokale” afholder møde mandag, den 19. januar kl. 13. 

 

Ad pkt. 7 

a. Intet at referere. 

b. Foreløbigt regnskab 2014 blev fremlagt af SP. Gennemgås på Infomødet og det endelige regnskab 

fremlægges på Generalforsamlingen den 5. marts. 

c. SP fremlagde forslag til budget for 2015. Budgettet gennemgås ved infomødet den 3. februar. 

d. SP har modtaget en skrivelse fra medlemmerne af økonomiudvalget omkring det omsiggribende 

problem med restancer fra især greenfeemedlemmer. Indholdet er taget til efterretning. FKC og SP 

forbereder et svar til økonomiudvalget.  

e. Lodtrækning i forbindelse med tilmelding til betalingsservice foretages af økonomiudvalget i 

klubhuset den 21. januar.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU Tema- og repræsentantskabsmøde finder sted 20. og 21. marts 2015 i Middelfart.  

FKC deltager og evt. en anden relevant person i forhold til de emner, der præsenteres på temamødet.  

b. Fortsat intet svar fra DGU vedr. pulje til aktive ældre.  

c. Idrætsrådet: Michael Stoltenberg holder FU underrettet ved aktuelle sager. 

d. Møde i ”Sammenslutningen af Lokalforeninger – 2690 Karlslunde” den 27. januar falder sammen 

med bestyrelsesmøde samme dag. Lars Hartig repræsenterer GGK. 

e. GGK deltager i Danmarksindsamlingen (31. januar) med indsamling via indsamlingsbøsser, som er 

opstillet i klubhuset. Jeppe Dohn står for klubbens deltagelse. Der informeres om 

Danmarksindsamlingen via KlubNyt. 

f. Greve Kommune afholder infomøde om ny tilskudsmodel til Idræts- og Fritidsområdet den 2. februar 

2015.  

 

Ad pkt. 9 

Næste møde 17. februar 2015 kl. 17. 

  

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:45 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

18.01.2015 


