
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

Møde: Nr. 1 / 2014 

Dato:  29. marts 2014 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

 
 

Mødet blev afholdt uden nogen egentlig dagsorden. 

 

Velkommen til Lotte Stoltenberg, som er nyvalgt medlem af bestyrelsen og det netop nedsatte 

forretningsudvalg, som består af formand Frede Kruse-Christiansen, næstformand Inge Larsen, kasserer Stig 

Person samt frivilligkoordinator Lotte Stoltenberg. 

 

Organisation 

 

Organisationsdiagrammet blev gennemgået og kan nu færdiggøres med indsættelse af navne på nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af forretningsudvalget. 

 

Frivilligoversigt 

 

IL har udarbejdet en Excel fil med navne dels på de personer, som ved medlemsundersøgelsen ultimo 2013 

tilkendegav, at de ville yde et stykke frivilligt arbejde i klubben og dels på samtlige udvalgsmedlemmer og 

bestyrelsesmedlemmer af klubber i klubben, endelig er der også en opgørelse over, hvem der råder over 

relevante kurser. Listen overdrages til LS for à jour føring og udbygning. 

 

Frivilligkoordinator  

 

FKC gennemgik de vigtigste opgaver for den nye post som frivilligkoordinator: 

 

Sørge for børneattester for alle frivillige (disse kan hentes digitalt på politi.dk og virk.dk) 

Kursusvirksomhed (muligheder gennem DIF, DGU, Greve Kommune, FC-Greve) 

Rekruttere og fastholde frivillige 

 

Forretningsorden 

 

En forretningsorden skal snarest muligt defineres. FKC opfordrede til at se på andre klubbers hjemmesider 

for at hente inspiration og havde forlods udsendt eksempler til udvalgsmedlemmerne. 

 

 

 



Mødeform og -frekvens 

 

Forretningsudvalg: 

Der lægges op til at FU mødes 10 – 12 gange om året. 

 

De første møder blev fastlagt til: 

22. april kl. 17:30 

19. maj kl. 16:30 

 

Bestyrelse: 

Der lægges op til at den samlede bestyrelse mødes 3 gange årligt: 

 

 Umiddelbart efter generalforsamlingen (IL foreslog, a GF i 2015 forsøgsvis blev lagt på en søndag 

evt. med en 9 hullers turnering og derefter generalforsamling. Dette åbner mulighed for at 

bestyrelsen kan holde et egentligt bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Der var 

enighed om at dette forslag skulle afprøves) 

 Primo juni 

 Ultimo november (her skal hele den kommende sæson kunne lægges på plads) 

 

For at optimere møderne lægges der op til at eventuelle problemstillinger fra de enkelte udvalg på forhånd 

præsenteres for bestyrelsen med relevante bilag, FU formulerer deres indstilling og der tages en beslutning 

på bestyrelsesmødet.   

 

De næste bestyrelsesmøder er fastlagt til: 

23. april kl. 17:00 

2. juni kl. 17:00 

 

DGU introduktionskort 

Bestyrelsen råder over syv introduktionskort fra DGU. Formand og næstformand er selvskrevne, da det er et 

særskilt kort.  

Det blev foreslået, at vi ved det kommende bestyrelsesmøde forhører de øvrige bestyrelsesmedlemmer, om 

hvorvidt alle bruger kortet. De fem øvrige kort fordeles til de, som måtte ønske det og til de tre 

bestyrelsesmedlemmer, som ikke råder over kort, vil vi godskrive green fee på fremmede baner for et max 

beløb på kr. 1500 kr./år. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.00 

 

 

Inge Larsen 

Referent 


