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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2017 

Dato:  11. juli 2017 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

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. 4 den 2. maj 2017 

b) Klubnyt 10/2017 – bemærkninger til emnerne. 

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

d) Sekretariatsarbejdet 

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 baneejere 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg 

b) Nye ordens- og etiketteregler godkendt og lagt på hjemmesiden samt ophængt i klubhuset. 

c) Status – ad hoc udvalg ”starterhus” – bilag kommissorium og referat af møde 3. juli 17 vedhæftet  

d) Klubhus og Cafe. 

e) Status på begyndertræneruddannelse 2016 – diplom eller ej. 

f) Status aftale om fællestræning 2017 efter forhandling 22. februar 

g) Faste sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU og best. 

h) Evt. andre emner 

 

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Status og seneste udvikling i sagen om regnvandsbassinet. Bilag – referat fra møde den 24. maj i 

klubben vedhæftet. 
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b) Evt. nyt fra Linksudvalget vedr. Linksugen 2017.  

c) Status vedr. INGO course guide prøvekøres via SCW. 

d) Evt. andre emner. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Nødvendig opdatering af vedtægter. 

b) Status og aktuel opsamling vedr. GIC arbejdet 

c) Status DANA CUP 

d) Personaleforhold 

e) Samarbejder jf. DGU-aftaler med Ældresagen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen – store 

medlemsdatabaser med muligheder for sundhedssamarbejde/medlemsrekruttering. Drøftelse af 

mulige samarbejdsmodeller med de tre områder.  

f) Samarbejde med Grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. Kommunale høringer m.v. 

g) Sponsorarbejdet v/FKC. 

h) Status på sagen om SGS fortolkning v/FKC. 

i) Evt. andre emner 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsoversigt pr. 23. juni 2017 – bilag eftersendes 

b) Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF  

c) Ønsker/forslag/ideer til de kommunale puljeordninger 2018 – ansøgningsfrister efteråret 2017 

d) Evt. ansøgning til Fonden for Sjællandske Medier A/S m.fl. – bilag FKC mail af 21. juni 

e) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Fast opfølgning på DGU’s sundhedsarbejde – bl.a. seneste DGU Klubnyt 

b) Debatsiden i det nye Golf.dk – IL’s henvendelse til DGU. 

c) Status på indstilling – kommunalt §17 stk. 4 udvalg. 

d) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

e) Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen 

f) Stikprøve og krav om dokumentation for vor brug af bevilling fra Grevepuljen 2016. 

g) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder 

FU 6 – 2017 – 21. september kl. 16.30 

Bestyrelse 4 – 2017 den 11. oktober kl. 16.30 

SU og Driftsudvalg 3-2017 den 28. september 2017 16.15 

SU og Driftsudvalg 4-2017 den 24. november kl. 13.00 

Bestyrelse 5-2017 den 24. november kl. 15.00 

 

10. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet. Der var ikke yderligere punkter at tilføje til dagsordenen. FKC informerede om at 

der var indgået en aftale om et forløb fra uge 37-41 for børn med særlige behov med deltagelse af deres 

forældre. Undervisningen skal foregå på torsdage fra 16-17 og klubben får betaling for forløbet.  

FKC informerede om at datoerne for Danmarksturneringen var bekendtgjort.  

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 4 af 2. maj 2017. Der var ingen kommentarer til det udsendte referat, som nu ligger på 

www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT nr. 10/2017 blev kort gennemgået. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer.  

http://www.grevegolf.dk/
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c. Der har været bragt artikler om den kommende Linksuge i Sydkysten. Ligeledes er der sendt 

materiale om den nyligt afviklede ”Slå et slag for kuglerne” til lokalaviserne. Netavisen bruges også i 

vid udstrækning og har bragt et par artikler. 

FKC understregede vigtigheden af at TunePosten bliver anvendt.  

d. Der udsendes fortsat korte referater fra tirsdagenes sekretariatsmøder til den samlede bestyrelse. Der 

var intet af referere herom.  

e. Under orientering fra de enkelte var der et enkelt emne omkring afholdelse af en mulig åben 

eliteturnering i Greve. JC/JD/SKL/FKC arbejder med denne mulighed.  

 

Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Der var intet specifikt at referere under de enkelte udvalg. Udvalgene arbejder indenfor deres respektive 

ressortområder. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der afholdtes møde den 27. juni 2017. Referat er udsendt og godkendt.    

b. Nye ordens- og etiketteregler blev godkendt på SU mødet den 27. juni. Ordensreglerne er lagt på 

hjemmesiden og SKL sørger for at de tidligere regler bliver erstattet af de nye. 

c. Ad hoc udvalg ”starterhus”. Første møde er afholdt i ad hoc udvalget. Sydbank har trukket sig som 

mulig sponsor. Santander og Danbolig Tune har tilkendegivet at de vil yde et sponsorat til formålet. 

Herudover bliver starterhuset delfinansiere af ”overskudsmidler” fra transaktionsgebyrer i Golfbox.  
d. Klubhus og Café. Der er indkøbt nye havemøbler til østterrassen. De pæneste havemøbler herfra flyttes 

til vestterrassen, så de gamle møbler her kan kasseres. 

e. Begyndertræneruddannelse: diplom? P.t. ligger bolden hos AK, som har overblikket over, hvem der har 

taget begyndertræneruddannelsen. FKC tager fat i AK, så DGU kan udstede diplom til de implicerede 

personer.  

f. Der er intet nyt om aftalen om fællestræning.  
g. Sekretariatsmøder. Se punkt 2d. Det er lykkedes at få nedbragt antallet af restanter markant, således 

at der stor set ingen er.  

h. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 5 

a. Status på sagen om regnvandsbassin. Alle klubbens krav er stort set blevet positivt modtaget. 

Københavns Lufthavn i Tune har indbragt en klage over det forventede øgede antal af fugle, som 

regnvandsbassinets vandspejl vil afstedkomme. Dette kan skabe problemer med flytrafikken.  

b. Arbejdet i Linksudvalget forløber efter planen. Fredagens turnering er overtegnet og flere af de andre 

turneringer er tæt på overtegnet. Det kniber med kaninturneringen, men der arbejdes på dette.  

c. SCW har entreret med et par spillere, som tester den elektroniske baneguide INGO. Der er ikke 

noget nyt i denne forbindelse.  

d. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 6 

a. I forbindelse med opkrævning af restancer er vi blevet opmærksomme på, at der er behov for en 

mindre vedtægtsændring, således at vi kan opkræve hele årets kontingent fremfor kun de måneder, 

der er i restance. Vedtægtsændringen forelægges vores juridiske konsulent Torben Lindholm inden 

næste bestyrelsesmøde.  

b. Status Golfspilleren i Centrum: fire potentielle frivillige har meldt sig til det generelle område via 

GiC. FKC har kontaktet alle skriftligt. Kun én enkelt har svaret tilbage om interesse for 

begynderarbejdet. FKC har møde med vedkommende den 12. juli. FKC skriver til de øvrige tre igen.  

Forretningsudvalget drøftede, hvor valide indsamlingsresultaterne er. Kan der være fejl i de 

indsamlede data? 

c. Det blev på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at DANA cup skal være tællende. FKC har forhørt sig 

hos sponsoren (Bendt Nolsø) om det kunne være en idé at spille en anden spilleform end stableford. 
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Det var der ikke umiddelbart stemning for. LS står for alt forberedende arbejde med turneringen og 

skriver ud til udvalgsformændene igen for at minde om indberetning af de frivillige.  

BN, SKL og FKC drøfter præmiebordet. 

d. Der er p.t. ansat tre greenkeepere samt én greenkeeperelev. Desuden har vi en praktikant i køkkenet. 

Øvrige personaleforhold refereres ikke. 

e. DGUs samarbejder med Ældresagen, Hjerteforeningen samt Diabetesforeningen blev drøftet. Som 

tidligere refereret er der skabt en god kontakt til den ny lokalformand for Diabetesforeningen, som 

ikke var afvisende overfor et samarbejde.  

Der er etableret et mindre ad hoc udvalg, som arbejder med de tre foreninger ÆldreSagen, 

Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. Frank Adrian vil være kontaktperson til ÆldreSagen, 

Torben Lindholm til Hjerteforeningen og i første omgang Inge Larsen til Diabetesforeningen. IL 

foreslog at BLH deltager i udvalget, som repræsentant for begynderudvalget.  

f. Der er intet nyt i samarbejdet med grundejerforeningen omkring flygtningesituationen, trafik, 

kommunale høringer m.v.  

g. Sponsorudvalg. Arbejdet med at finde sponsorer varetages p.t. af FKC og Tonny Jørgensen.  

Santander og Danbolig har meldt sig på banen i forbindelse med sponsormidler til starterhuset med 

accept fra ejerkredsen. 

h. I sagen om et SGS-medlem fra én af de øvrige klubber i SGS-samarbejdet, som har fået problemer i 

forbindelse med klubskifte, forventer FKC snarest et svar fra et bestyrelsesmedlem fra en af de 

øvrige klubber. Sagen beror formentlig på en misforståelse.  

i. Der var ingen øvrige emner at referere.  

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 23. juni 2017 blev gennemgået. Tallene ser pæne ud.  

Medlemstallene er nogenlunde stabile. Situationer med mulige dispensationer i medlemskaber ved 

f.eks. sygdom blev drøftet.  

b. BF fremlagde klubbens økonomiske status, som følger det budgetterede. Juni viste en noget mindre 

indtægt end budgetteret på greenfee-siden. Tallet var 20.000 kr. mindre end forventet. 

c. Punktet er fast på dagsordenen for at minde om de muligheder, der ligger i de kommunale 

puljeordninger. Punktet drøftes ligeledes på bestyrelsesmøder. Intet nyt.  

d. Jf. referat fra BS-møde 4 havde klubben ansøgt fonden under Sjællandske Medier om midler til 

måtter, udstyr til starterhus. Klubben har fået afslag. 

e. Ingen yderligere emner. 

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. Debatsiden på golf.dk. IL har rykket DGU for svar 

c. Som tidligere refereret har vi indstillet SP til §17 stk. 4 udvalg. Vi fastholder indstillingen, men der 

er intet nyt at referere.  

d. Intet nyt fra Idrætsrådet.  

e. Intet nyt omkring Moeskærskolen. 

f. GGK er blevet udtrukket til at skulle levere bilag til Grevepuljen for at dokumentere, hvad vi har 

anvendt puljepengene til. Dette er en formsag og bilagene er afsendt. Vi har intet hørt. 

g. Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

FU 6 – 2017 – 21. september kl. 16.30 

Bestyrelse 4 – 2017 den 11. oktober kl. 16.30 

SU og Driftsudvalg 3-2017 den 28. september 2017 16.15 

SU og Driftsudvalg 4-2017 den 24. november kl. 13.00 

Bestyrelse 5-2017 den 24. november kl. 15.00 
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Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 18:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

25.07.17 


