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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2016 

Dato:  12. januar 2016 

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 5. november 2015 

b) Klubnyt 10/2015 – 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 – mødereferat 17.12.15 udsendt af CL 

c) Eliteudvalget   

d) Turneringsudvalget  

e) Bane og Miljøudvalget 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget – Årsrevisionen, nye hcp. og spilleregler 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg – referat af møde 27. november udsendt. 

b) Klubhus og Cafe. 

c) Status på begyndertræneruddannelse - hvem skal uddannes hvordan og hvornår (MS og AK plan) 

d) Fast konkret og dagligt arbejde med GIC – herunder konsulentbesøg for hvem og hvornår 

e) Faste sekretariatsmøder – første møde 12. januar 2016. 

f) Aftale om fællestræning og boldsamling 2016 – aftaler vedhæftes. 

g) Golfens Dag 17. april 2016 under mottoet ”Golf er en livslang kærlighed”. 

 

 

 

 



Greve Golfklub FU referat 8/2015 – s. 2    

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Orientering og drøftelse af emner fra mødet med Borgmester og ledende medarbejdere i Greve 

Kommune – bilag mail af 6. januar 2016. 

b) Evt. nyt fra Udvalget for evaluering af Aktivitetskalenderen 2015 og forberedelse af 2016. 

c) Evt. nyt fra Sponsorudvalget 

d) Evt. samarbejde med andre klubber i en tilkøbsordning af ”fritspil” 

 

6. Intern drøftelse 

a) Udkast til den overordnede ”Klubaftale” – Udkast fra FKC og de indgåede fra udvalgene drøftes. 

b) Bestyrelsens opsamlingsmøde – Drøftelse af program og emneliste. 

c) Fastholdelsesproces – fortsatte drøftelser, herunder jf. FU 6 – IL og LS status ”mellemaldergruppe”, 

særlige turneringer og andre ideer. 

d) Klublokalerne – færdiggørelse af regnskaber, aftaler, fondsmidler, udlejning m.m. 

e) Personaleforhold.  

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. januar 2016 – bilag vedhæftet. 

b) Økonomisk status v/foreløbigt regnskab 2015 – bilag eftersendes v/SP. 

c) Budgetforberedelse generelt 

d) Udlodningsmidlerne 2015 – 2016 – evt. nyt fra TJ 

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) DGU’s Tema- og Repræsentantskabsmøde den 18. og 19. marts  

c) Kommunen indkalder ansøgninger til puljer for Idræts- og fritidsaktiviteter. 

d) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

e) Evt. nyt fra FrivilligCenter Greve  

f) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møde  

 

10. Mødets afslutning. 

  

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Der blev ikke tilføjet yderligere punkter til dagsordenen. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 8: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 10/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. 

c. PR-udvalget har siden sidst haft en artikel om julemarkedet i Greve Golf i hhv. Sydkysten og Tune 

Posten. Ellers intet at referere. 

d. Sekretariatsarbejdet: starter 1. marts og overtager lidt efter lidt konteringsopgaver for GGK. Benny 

Flindt fortsætter til opgaven er helt overtaget. 

e. SP: det centrale foreningsregister indhenter medlemstal fra alle foreninger. Disse skal indberettes pr. 

31.01.16. SKL sørger for dette. 

SP: der tegnes en forsikring på løsøre på 1. sal.  

FKC: der er sket mindre ændringer i sammensætningen af ejerkredsen. Dette meddeles ud i næste 

nummer af KlubNyt.  

Nyt HCP-regler. IL kontakter RGP for at få en kort status på ændringerne med henblik på at meddele 

ud i næste KlubNyt.  

 

  

http://www.grevegolf.dk/
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Ad pkt. 3 

Punkterne A – G refereres under ét: 

Referat fra Juniorudvalget taget til efterretning. Ellers intet nyt at referere under dette punkt. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Udvalgene holdt møde 27. november. Referat af mødet er taget til efterretning og offentliggjort på 

www.grevegolf.dk. 

b. Klubhus og Café drives fortsat med samme personale. Der er intet nyt at bemærke. 

c. Der er intet nyt om begyndertræneruddannelsen. MS og AK arbejder fortsat på den endelige plan for 

gennemførelse. 

d. Golfspilleren i Centrum er sat på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 23. januar. Der arbejdes på 

at arrangere et konsulentbesøg med deltagelse af bla. udvalgsformændene. LS kommer med et udspil 

til deltagerkreds.  

e. Der arbejdes på at afholde fast sekretariatsmøde hver tirsdag kl. 10. Ved det første møde i hver 

måned deltager udover SKL også Peter Thomsen fra ejerkredsen.  

Første møde afholdtes den 12. januar. FKC kunne referere følgende fra mødet: 

Der arbejdes på etablering af el/lys på p-plads og en del af vejen.  

Der er indløbet 3-4 emner til den ledige greenkeeperstilling 

Fastholdelsesprocedure skal lægges i rammer. Med deltagelse af PT, SKL, SW samt MS. 

PT foreslog at tilmelde Greve Golfs arrangement ”Le Mans Golf” til Guinness Book of Records. 

f. Aftale om fællestræning og Boldsamling 2016: FKC havde forlods udsendt oplæg hertil. Disse 

færdiggøres med henblik på efterlevelse i den kommende sæson. 

g. Greve er tilmeldt Golfens Dag 2016. IL er atter tovholder. Der var enighed om at den relativ lille 

investering, som det var at servere pølser (eller andet) var godt givet ud. 

 

Ad pkt. 5 

a. FKC og SP havde et møde med Borgmester Pernille Beckmann den 1. december. FKC gav en kort 

status på de punkter, som bla. blev drøftet: 

Overfladevand/Regnvand:  
Vinteren har været præget at megen regn.  

Og som mange andre steder gik vandmasserne amok ultimo december, hvor vandet fossede fra nord 

ud over Karlslunde Centervej og ind på banen med det resultat, at flere søer gik over deres bredder, 

og et stort område blev totalt oversvømmet.  

Oversvømmelserne i sig selv medførte manglende spilmuligheder og manglende greenfee-indtægter 

fra gæster i flere dage i juleferien. Vi forsøger at indgå i en dialog med kommunen om, hvad vi evt. 

sammen kan gøre.  

Bredde- og Grevepuljerne:  
Ved mødet afviste Kommunen på det bestemteste Greve Golfs påstand om usaglig/forkert 

sagsbehandling af klubbens ansøgninger til de to puljer i foråret 2015. Sagen bliver nu undersøgt, så 

vi afventer en redegørelse om sagen - det er jo netop igen blevet tid for ansøgning til de to puljer. 

Anvisningsskilte: 
Vi afventer en melding om yderligere to anvisningsskilte, jfr. tidligere referater. 

Herudover blev der drøftet lokale- og driftstilskud samt skolereform.  

b. Aktivitetskalenderen for 2016 er så godt som færdiggjort. Den behandles på møde den 23. januar 

hvorefter den kan offentliggøres. 

c. Sponsorudvalget i klubregi. Der er p.t. intet nyt fra udvalget. 

d. Der lægges sidste hånd på en ”fritspils”-ordning med en række andre klubber. Det drejer sig om 

Falster, Sydsjælland, Køge, Vallø, Harekær samt Ishøj. Fuldtids- samt hverdagsmedlemmer af Greve 

Golfklub kan tilkøbe sig denne fritspilsordning, som fungerer i periode 1. april til 1. oktober. Prisen 

vil være kr. 975. Ordningen beskrives i næste KlubNyt. 
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Ad pkt. 6 

a. Udkast til den overordnede ”klubaftale” blev kort gennemgået. Aftalen gennemgås af 

forretningsudvalgsmedlemmerne og medtages på dagsorden for møde den 23. januar. 

b. Plan for møde den 23. januar blev gennemgået. IL udsender dagsorden.  

c. Fastholdelsesproces. IL havde forlods udsendt idéoplæg for så vidt angår ”mellemaldersgruppen”. 

Punktet samt materialet medtages på møde den 23. januar. 

d. Klublokalerne: SKL færdiggør byggeregnskab for at få penge fra lokale- og anlægsfonden. 

Udlejningsprocedure for lokalerne skal sættes i rammer.  

e. Personaleforhold refereres ikke. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. januar: efter det forventede antal udmeldelser er medlemstallet pr. 1. januar 916 

medlemmer hvilket er lidt flere end pr. 1. januar 2015.  

b. SP havde forlods udsendt regnskab. Regnskabet blev taget til efterretning og præsenteres ved 

infomødet den 4. februar 2016. Regnskabet viser et lille overskud på godt 28000. 

c. SP fremlagde budget fra økonomiudvalget. Dette blev taget til efterretning og præsenteres ligeledes 

ved infomødet den 4. februar 2016.  

d. Udlodningsmidler 2015 / 2016: Intet nyt 

e. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. DGU Tema- og repræsentantskabsmøde den 18. og 19. marts. FKC og IL deltager. FKC tilmelder. 

c. Ansøgninger til puljer for idræts- og fritidsaktiviteter: GGK ansøger om trackman.  

d. Nyt fra idrætsrådet: intet nyt.  

e. FrivilligCenter Greve: intet nyt 

f. Intet nyt 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

FU:  23.02.16 kl. 17:00 

(Bestyrelsesmøde 23.01.2016) 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

18.01.2016 


