
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 6 / 2017 

Dato:  21. september 2017 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL)  

Afbud fra Lotte Stoltenberg 
 

 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

A: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

FKC bød velkommen. Der var ikke yderligere punkter til dagsorden. IL spurgte til Jesper 

Carstensens forslag om en klubaften med ”CaddieonTour” under punkt 5d. Der var 

enighed om at drøfte dette på næstkommende bestyrelsesmøde i stedet.  

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 5 den 11. juli 2017. 

B: Klubnyt 11, 12 og 13/2017 – 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. 

Punkterne A-E refereres under ét.  

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde 5 af 11. juli 2017. Referatet ligger 

tilgængeligt i dropbox samt på klubbens hjemmeside.  

Emnerne fra de siden sidste møde udsendte KlubNyt blev taget til efterretning. KlubNyt 

nr. 14, som vil blive udsendt én af de nærmeste dage, vil have hovedvægt på 

kontingentpriser for 2018, som forlods er udsendt til den samlede bestyrelsen til 

orientering. Mulighederne for en istandsættelse og dermed anvendelse af den gamle lade 

ud for green på hul 18 blev drøftet. En del af ejergruppen har for nyligt besigtiget laden, 

som indeholder en etageadskillelse af beton, som er i sund stand. Selve taget er i dårlig 

stand samt enkelte af de bærende stolper. 

Der har været bragt artikler om ”Slå et slag for kuglerne”-turneringen, Linksugen samt 

oprykning til 2. division i såvel TunePosten, Dagbladet, Sydkysten samt det nye medie 

Netavisen Greve, som har taget godt imod det materiale, der er blevet sendt til dem. 

Sekretariatsarbejdet fungerer upåklageligt. Eventuelle udfordringer gribes i opløbet i 

forbindelse med de ugentlige møder. 

DGU har oprettet et digitalt hole-in-one-arkiv. Det er klubben, der skal indberette 

medlemmernes hole-in-ones i såvel hjemmeklub som på udebane. Sekretariatet sørger for 

udarbejdelse af en komplet liste af hole-in-ones i Greve (ud fra de i klubben ophængte 

tavler) IL registrerer de hole-in-ones, der er lavet af Greve-spillere i 2017.  

I øvrigt vil der blive lavet en komplet liste med hole-in-ones, som lægges på klubbens 

hjemmeside.  

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

A: Begynderudvalget - referat (24/8) af 1. septb. 

B: Juniorudvalget  

C: Eliteudvalget – ref. nr. 3 (21/6) af 15. september. 



D: Turneringsudvalget – div. turneringsrapporter siden sidst. 

E: Bane og Miljøudvalget  

F:  PR og Infoudvalget  

G: Handicapudvalget. 

Der var ikke noget specifikt at referere fra de enkelte udvalgs arbejde. 

Pkt. 4 Klub og Baneejere. 

A: Samarbejds- og Driftsudvalg – næste møde 24. november 2017 kl. 13.00. 

B: Indbydelse til ”Årets store Netværksdag” den 2. oktober. Vi tilbydes to gratis 

pladser i turneringen, hvor vi så spiller sammen med alle Netværksdeltagerne. Vi 

kan tilkøbe ekstra pladser. 

C: Status - Ad hoc udvalg: ”Starterhus” – bilag referat af møde 31. juli 17 

vedhæftet. 

D: Klubhus og Cafe. 

E: Begyndertræneruddannelsen 2016/17 – nye trænere.  

F. Status aftale om Fællestræning 2017 efter forhandling d. 22, februar. 

G: Faste Sekretariatsmøder –referater siden sidst udsendt til FU og Best. 

H: Evt. andre emner. 

Samarbejds- og driftsudvalgsmøde var fastsat til 28. september. Da der imidlertid ikke var 

presserende emner er dette møde aflyst. Næste møde i udvalget er den 24. november. 

Den store netværksdag med klubbens sponsorer afholdes mandag, den 2. oktober. 

Klubben råder over 2 pladser. Yderligere pladser kan tilkøbes. Der var enighed om, at 

FU-medlemmerne tilbydes deltagelse samt formanden for turneringsudvalget. Dagen er 

en god måde at netværke med sponsorerne, idet boldene blandes på denne dag. 

Starterhuset et begyndt at tage form. En gruppe af frivillige har arbejdet på projektet. 

Torsdag, den 28. september lægges de sidste plader på, så opsætningen hermed kan 

færdiggøres og huset kan males.  

Klubben har modtaget diplomer til de 12 medlemmer, der har gennemført 

begyndertræneruddannelsen. Sidst på sæsonen bliver der afholdt en mindre højtidelighed 

med kage og kaffe, hvor diplomerne bliver overrakt. IL bad om at blive orienteret om 

afholdelsen, så der kan skrives herom til de lokale medier. 

MS, JC samt BLH er blevet informeret om inden 1. november at aflevere en opgørelse 

over deres respektive udvalgs forbrug af træningstimer i 2017 samt ønsker for 2018. 

Som refereret under punkt 2 fungerer samarbejdet mellem klubben og sekretariatet fint. 

Der udsendes fortsat referater fra de ugentlige sekretariatsmøder med overordnet 

orientering.  

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Status/udvikling vedr. regnvandsbassinet – orientering efter seneste møde d. 12. 

septb. v/FKC og BF. 

B: Evt. fra Links udvalget efter Linksugen 2017. 

C: Status vedr. INGO Course Guide – nu en APP for alle. 

D: Forslag om medlemsmøde over emnet: ”Arv og Testamente.” 

E: Sponsorsamarbejde med VERISURE (alarmsystem) orientering ved FKC 

F: Evt. andre emner. 

Projektet omkring regnvandsbassinet vest for banen ud mod Tinggårdsvej fortsætter. 

Klubben har umiddelbart fået efterkommet alle ønsker i planlægningsfasen.  

Den 12. september afholdtes en åstedsforretning med en gennemgang af de tre steder, 

hvor der skal graves huller for at skyde rør ind. Det eneste aktuelt udestående spørgsmål 

er omkring udlægning af jernplader til kørsel med maskiner. Projektet forventes 

påbegyndt i november/december 2017 og følges fortsat tæt.  

Linksugen i uge 29 forløb godt. FU forventer at Linksugen fortsætter i 2018. Der afventes 

indkaldelse til møde i udvalget.  

Enkelte medlemmer har i en periode afprøvet APP’en INGO (nu GLFR). Greves bane 

ligger også på denne APP, som kan hentes gratis. 

Herudover har Torben Rasmussen lavede nogle meget fine droneoverflyvninger, som 

Henrik Knudsen har speaket til. Overflyvningen af banen er lagt på hjemmesiden. 



Én af klubbens sponsorer har tilbudt at afholde et medlemsarrangement om arv og 

testamente. Der var enighed om at sige ja tak. IL og SKL finder en dato for 

arrangementet, som tænkes afholdt en aften med tilbud om at købe mad.  

Én af klubbens spillere, som er ansat i et sikkerheds-/alarmfirma har foreslået et 

samarbejde. Der er endnu lidt usikkerhed omkring aftalens værdi. SKL, FKC, BF og JD 

tager et møde med vedkommende for at drøfte mulighederne. 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: Nødvendig opdatering af Vedtægter – BF oplæg eller mere til Bestyrelsesmødet d. 

11. oktb. 

B: Status og aktuel opsamling vedr. GIC arbejdet. 

C: Status efter DANA CUP 3. september 2017. 

D: Gitte Rolsted Christensen tilbyder sig som Koordinator for Regionsgolfen.    

E: Personaleforhold.  

F: Ad hoc udv. ”Motionsgolf for dig” - bilag FKC mail af 18. juli. 

Samarbejder jfr. DGU aftaler med Ældresagen, Hjerteforeningen, 

Diabetesforeningen – store medlemsdatabaser med muligheder for 

Sundhedssamarbejde/medlemsrekruttering. Drøftelse af mulige samarbejdsmodeller 

med de tre områder. 

G: Samarbejde med Grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. 

Kommunale høringer m.v. 

H: Sponsorarbejdet v/FKC 

I: Evt. andre emner. 

Klubbens vedtægter har været gennemgået med tættekam og skal foretages enkelte 

småjusteringer. Forslagene til vedtægtsændringerne forelægges den samlede bestyrelse 

ved næste møde den 11. oktober med henblik på en drøftelse. Herefter mødes FKC, BF og 

Torben Lindholm og sammenholder klubbens vedtægter med en eventuel opdateret DGU 

skabelon. Vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen 2018. 

Sidste runde af Golfspilleren i Centrum er netop udsendt til klubbens medlemmer. Sidste 

rapport afventes. BF havde lavet nogle iagttagelser i forbindelse med GiC og blandt andet 

på baggrund heraf drøftede FU værdien og validiteten af GiC samt risikoen for at nogen 

misfortolker resultaterne. Benchmark-delen er et vanskeligt parameter, idet det kan være 

svært at benchmarke op mod klubber, der som udgangspunkt har en helt anden 

struktur/beliggenhed/status. Emnet tages op på FU-møde den 9. november, hvor LS 

deltager. Herefter drøftes GiC på bestyrelsesmødet den 24.11.2017.  

Status på DANA cup: dagen forløb fint. Vi håber, at vi kan fortsætte samarbejdet med 

DANA. De frivillige ledere skal fortsat indberette frivilligt arbejde iht. LS instrukser.  

Gitte Rolsted Christensen har tilbudt sig som fremtidig koordinator for regionsgolf, idet 

Roland Pedersen ønsker at afgive dette hverv. Der arrangeres et møde med Gitte i løbet af 

oktober.  

Personaleforhold refereres generelt ikke. Dog kan det nævnes, at der er ansat en ny i 

køkkenet. Tonny har afsluttet noget af en kokkeuddannelse og er ansat som erstatning for 

Gitte, som er stoppet  

Ad hoc udvalget ”motionsgolf for dig” har endnu ikke været samlet. IL indkalder til et 

møde i løbet af efteråret.  

Omkring samarbejdet med grundejerforeningen er der intet nyt at referere. 

Sponsorsituationen er fortsat uændret. Vi søger stadig en person, som vil tage sig af 

søgning efter sponsorer. 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 1. september 2017. bilag vedhæftet.  

B: Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF. 

C: Medlemskategorier og kontingenter for 2018 er fastlagt og udmeldes nu med salg 

til nye medlemmer fra 1. oktober – jfr. hidtidig praksis og samarbejde mellem klub 

og ejere. Bilag eftersendes fra Stine KL. 

D: Sensommer- og vintergreenfee – Se oplæg i sidste Sekretariatsmødereferat.  



E: Ønsker/forslag/ideer til de kommunale puljeordninger 2018 – ansøgningsfrister 

efteråret 2017. 

     Forslag 1: Mobil Golfskole à la Horsens – bilag vedhæftet. 

F: Det hidtidige tilskud via § 79. 

G: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

BF gennemgik klubbens økonomi samt medlemsoversigten pr. 1. september. Det er 

bemærkelsesværdigt, at klubben har 40 flere fuldtidsmedlemmer end samme tid sidste år. 

Generelt ser udviklingen i medlemstallene godt ud.  

Klubbens økonomi følger det budgetterede. BF arbejder på at udfærdige et foreløbigt 

regnskab pr. 30. september med henblik på fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 11. 

oktober. BF indkalder til budgetmøder med de enkelte udvalg.  

Kontingentsatser for 2018 er meldt ud, idet der – i lighed med de senere år – tilbydes 

medlemskab for 2018 inklusive ”spil gratis resten af 2017”. Der var ved mødets 

afholdelse solgt fire af disse medlemskaber.  

Der tilbydes greenfee inkl. to stykker smørrebrød og en øl til kr. 300 / kr. 400 på hhv. 

hverdage og weekend desuden besluttedes det at køre med samme vintergreenfeepriser 

som sidste år.  

Mobil golfskole (som Horsens) drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde med henblik 

på en puljeansøgning. Ligeledes har klubben modtaget et forslag fra Stig Person fra 

seniorklubben vedrørende anskaffelse af flere buggies.  

For så vidt angår det hidtidige §79-tilskud så har klubben indsendt redegørelsen for 

anvendelse af de tildelte midler og afventer kommunens svar.  

Pkt.8 Kommune, DGU, DIF m.fl. 

A: DGU inviterer formand og næstformand til Regionalmøder 

B: Fast opfølgning på DGUs  Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 

C: Debatsiden i det nye Golf.dk – ILs henvendelse til DGU. 

D: Medlemsdatabasen og de nye regler – nyt fra DGU/DIF? 

E: Inspirationsmøde i DGU – ”Golfsportens omdømme” – se DGUs Klubnyt 

F: Sport4Kids – projekt hos os i ugerne 37 – 41. Bilag Fkc mail 18.august. 

G: Åbenskoleportalen – tre skoler har p.t. lagt billetter ind på vores tilbud. 

H: Status på indstilling – kommunalt § 17 stk 4 udvalg. 

I: Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

J: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen.  

K: Evt. andre emner fra/til.  

IL og FKC deltager i regionalmøde i Sorø den 31. oktober. FKC tilmelder. 

IL har tidligere rettet henvendelse til DGU omkring anonymitet på debatsiden på golf.dk. 

Det synes igen at være muligt at debattere anonymt. IL har ikke fået svar og rykker igen. 

BF, FKC og IL deltager i et inspirationsmøde onsdag, den 27. september i DGU om 

golfsportens omdømme.  

Sport4Kids er i fuld gang. Projektet er en succes. IL planlægger at deltage en af dagene 

med henblik på en omtale i lokalaviserne.  

Tre skoler har p.t. lagt billet ind på tilbuddet om skolegolf. Det drejer sig om to 5. klasser 

samt én 7. klasse.  

Der er intet nyt at referere på de øvrige punkter.  

Pkt. 9 Næste møder. 

FU 7-2017 – 9. november kl. 16.30.  

Bestyrelse 4-2017 den 11. oktober kl. 16.30. 

SU og Driftsudvalg 3-2017 den 24. november kl. 13.00. 

Bestyrelse 5-2017 den 24. november kl. 15.00. 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 19.30 

 

For referatet  

Inge Larsen 

23.09.2017 


