
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

Møde: Nr. 2 / 2014 

Dato:  22. april 2014 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 
 

1: Mødets åbning.  

Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

    

2: Siden sidst. 

a. Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 1 – 2014. 

b. Klubnyt, hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf dk m.m. 

c. Frivilligkoordinatorens start 

d. Sekretariatsarbejdet. 

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

 

3: Intern drøftelse. 

a. Enhver sag skal følge normal sagsgang(fra medlem til udvalg/bestyrelse/FU – til           

kommune/myndigheder og til DGU/DIF. Fkc fremlægger flere eksempler på det modsatte – hvad  

gør vi?  

b. Smørumsagen 

c. Borgmesterhenvendelse og svar. 

d. Rejsegilde. 

 

4: Økonomi. 

a. Medlemsstatus 

b. Økonomisk oversigt 

c. Budgetorientering af udvalgsområder 

d. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

5: Fremtid. 

a. Nødvendigheden af Arkiv, journalisering m.v. – i givet fald hvordan? 

b. Anvendeligheden af Dropbox (håber at Inge og/eller Lotte ved så meget om Dropbox, at vi kan få en 

drøftelse heraf. Hvis ikke vil jeg forsøge at skaffe en ”kender” – giv mig lige et praj) 

c. Stabsfunktioner – hvilke og hvordan? 

d. Forberedelse af Bestyrelsesmødet – primært FU’s egne punkter og Fremtidspunkterne. 

 

6: Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a. Status på ansøgninger – aktuelt Materialepuljen med frist 30. april. 

b. Evt. andre emner fra/til. 

 



7: Forretningsudvalgets mødeplan.  

 

8: Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Ingen tilføjelser til dagsordenen. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat fra møde 1-2014 godkendt. Punktet om introduktionskort tages op på bestyrelsesmøde 23. 

april. 

b. Seneste Klubnyt var en særudgave om Golfens Dag. 

Sydkysten 22.04.2014 bringer en artikel om Greve Golfbane samt vores annonce vedrørende Golfens 

Dag.  

c. LS er kommet i gang med arbejdet omkring frivilligkoordinator. Opdaterer databasen med frivillige.  

For at indhente børneattester skal LS være tegningsberettiget for GGK.  

LS udarbejder en procedurebeskrivelse for nye frivillige indeholdende information om børneattester, 

procedure omkring ansøgning til tilskud for kurser samt andet relevant info.  

LS får en oversigt over de børneattester, som klubben allerede råder over/har indhentet. 

FKC indfører LS i Frivilligcenter Greves arbejde.  

LS har indtil videre modtaget to svar fra udvalgsformænd vedr. frivilligturneringen. 

d. Sekretariatet arbejder på ny skiltning ved vejen. Det er tanken, at der skal lave en tilføjelse til det 

eksisterende skilt (som drejes) som kan bruges, når der f.eks. er Golfens Dag.  

Der er iværksat en sponsorcup, som er en løbende turnering over flere mandage. 

APS’et har indvilget i at give præmier til en konkurrence i forbindelse med Golfens Dag.  

 

Ad pkt. 3 

a. Der har været et par eksempler på uheldige sagsforløb. Det skal indskærpes at enhver sag skal følge 

normal sagsgang/fra medlem til udvalg/bestyrelse/FU til kommune/myndigheder og til DGU/DIF.  

Der skal udarbejdes en formulering til offentliggørelse. 

b. ”Smørumsagen” – misbrug af GGKs medlemsdata fra Smørumtiden. FKC forfølger sagen. 

c. Borgmesteren er inviteret til Golfens Dag. Endnu intet svar. 

d. Rejsegilde: enighed om at markere rejsegildet for håndværkere, APS, ansatte, bestyrelse samt FU. 

 

Ad pkt. 4 

a. Medlemmer pr. 1. april 2014: 830 medlemmer 

b. SP fremsendt økonomisk oversigt, som gennemgås i detaljer ved bestyrelsesmøde 23.04.2014 

c. Budgetorientering. SP redegjorde for, hvordan der via konteringsnumre holdes øje med de enkelte 

udvalgs budgetter, så de ikke kommer i røde tal. SP fremlagde eksempel på hvordan f.eks. en 

budgetændring kan behandles på et FU møde.  

d. Intet øvrigt fra kassereren 

 

Ad pkt. 5 

a. FU anbefaler at bestyrelsen anvender Dropbox og udarbejder nogle retningslinjer herfor.  

b. Stabsfunktioner: FU anbefaler at Torben Lindholm tilknyttes FU som juridisk konsulent i stedet for 

økonomiudvalget. 

c. Forberedelser af bestyrelsesmøde. Det skal fremover arbejdes ud fra et årshjul med tre møder: ét 

bestyrelsesmøde i umiddelbart tilknytning til Generalforsamlingen i marts, ét møde medio juni samt 

et møde i november, hvor planlægningen af den efterfølgende sæson skal ligge fast. 

Af praktiske årsager udskydes det ellers planlagte møde den 2. juni til afholdelse august/september 

2014.  

 

Ad pkt. 6 

Det blev besluttet at ansøge kommunes materialepulje om et starterhus. 

 

 



Ad pkt. 7 

Forretningsudvalget vil fremover arbejde med følgende årshjul: 

- Et møde i april 

- Et møde i ultimo maj 

- Et møde i august 

- Et møde i september 

- Et møde i oktober 

- Et møde i december 

- Et møde i februar 

- Et møde i marts 

 

Ad pkt. 8 

Mødet sluttede kl. 19.30 

 

 

 

 

Inge Larsen 

Referent 
22.04.2014 


