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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 2 / 2015 

Dato:  17. februar 2015 kl. 17 

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. 1 den 14. januar 2015. 

b) Klubnyt 1 og 2/2015 – bemærkninger til emnerne. 

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

d) Sekretariatsarbejdet 

Made in Denmark Ambassadør 

Regionsgolf – træningsbolde – bilag FKC mail af 13. februar 

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

 

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

a) Begynderudvalget – formandsskift 1. februar, mail FKC af 1. februar 

b) Juniorudvalget. 

c) Eliteudvalget.  

d) Turneringsudvalget 

e) Bane og Miljøudvalget. 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget. 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg. 

b) Klubhus og Cafe. 
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c) Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper i den nye organisation NYT punkt: honorering 

- de grundlæggende principper 

- hvilke selvstyrende arbejdsgrupper 

- hvilke projekter 

- hvilken honorering/belønning af leverede indsatser 

- Status efter Baneudvalgets møde med frivillige d. 21. januar og orientering om modellen på 

Infomødet d. 3. februar 

- Hvordan søger vi efter de frivillige til de relevante grupper. 

- Begyndertræneruddannelse – bilag FKC mail af 11. februar og LS rapport fra DGU kursus 29. 

januar. 

d) evt. oprettelse af et arkiv for artikler, medieomtale m.v. 

 

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Skoleprojektet klar til start 2015 

b) Status på overflytning af medlemskartotek med tilhørende øko. adm. til sekretariatet. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Status kurser – nyt fra Lotte og Stig vedr. arkiv, tilmeldinger, betaling, refusion m.m. – jf. 

bestyrelsesmøde nr. 1. pkt. 5b. 

b) Kursusmaterialer – opsamling til inspiration til andre eller til klubbens egen udnyttelse. Skal vi – 

hvis ja, hvordan? Eksempelvis materialerne i Jespers mail af 2. februar om eliteledelse og tankesæt. 

c) Drøftelse af status og det kommende arbejde med den overordnede organisationsplanlægning – 

udvalg, bestyrelse og organisation.  

d) Status Linksugen og Aktivitets- og turneringsplanen 2015 – bilag FKC mail af 12. februar.  

e) Evaluering Info- Ris og Ros mødet den 3. februar 2015 – bilag referat udsendt. 

f) Arbejdsplan, forslag, dagsorden og bilag til Generalforsamling den 5. marts 2015. 

g) Evt. nyt fra ”Task Force Klublokale” 

h) NYT punkt: Røde jakker 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. februar 2015  

b) Orientering efter økonomiudvalgsmøde 11. februar – udsendt af Stig. 

c) Forslag til budget 2015. v/SP 

d) Evt. andre emner fra/til kassereren NYT punkt: Puljer 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) DGU Temamøde den 20. og Repræsentantskabsmøde den 21. marts i Middelfart. 

b) Ansøgning til DGU – Pulje til projekter for Aktive ældre. Mail af 25. september. 

c) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

d) ”Sammenslutningen af Lokalforeninger – 2690” stiftende møde 27. januar – mail som bilag. 

e) Evaluering efter deltagelse i Danmarks Indsamling – bilag mails af 27. januar og 2. februar fra Jeppe 

Dohn. 

f) Generalforsamling 26. februar – FrivilligCenter Greve – bilag af 13. februar fra FKC 

g) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder – 1. halvår 2015 

 

10. Mødets afslutning. 
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Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Der blev tilføjet tre punkter til dagsordenen. 

Punkt 4c: Honorering 

Punkt 6h: Røde jakker 

Punkt 7d: Puljer 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 1/2015: ingen kommentarer. Referat godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 1 og 2/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. 

c. PR udvalget har sendt tre artikler om hhv. Danmarks Indsamling, Kontingentkonkurrence samt 

Infomøde. Dagbladet har bragt artiklerne om Kontingentkonkurrence samt Infomøde. Begge artikler 

er ophængt på opslagstavlerne i klubhusets gamle indgang. Ellers intet at referere. 

d. Sekretariatsarbejdet. 

- Made in Denmark Ambassadør: Klubben har på invitation fra Made-in-Denmark valgt at blive 

Made-in-Denmark-ambassadør. Dette betyder at klubben modtager 15 partoutbilletter til salg i 

sekretariatet for en stykpris à kr. 500 og modtager til gengæld en Made in Denmark 

præmiepakke, som kan bruges til en klubturnering. 

- Regionsgolf – træningsbolde. Der drøftes p.t. med sekretariatet omkring evt. udlevering af 

træningsbolde til gæster ved regionsgolf. I skrivende stund er der ingen afgørelse.  

e. Den tidligere annoncerede sundhedsuge (Greve FrivilligCenter, Greve Nord og Greve Kommune) er 

indtil videre aflyst. Ellers intet at referere.  

 

Ad pkt. 3 

a. Formandsskift Begynderudvalg. Efter anmodning fra Frank Adrian og indstilling fra 

begynderudvalget har Michael Stoltenberg overtaget formandsposten i Begynderudvalget pr. 1. 

februar 2015. 

b. Referat fra juniorudvalgsmøde 8. februar 2015 modtaget fra CL: SP bemærker, at han gerne vil have 

besked, inden der handles tøj til udvalget. Det blev drøftet, hvorvidt vinterturneingen ”order of 

merit” er rentabel med de relativ få deltagende juniorer. Juniortrænerne: der skal laves en plan for de 

i 2014 uddannede juniortrænere, så klubben får valuta for det investerede beløb. Det øvrige referat 

tages til efterretning.  

 

Punkterne c til g: intet at referere fra disse udvalg. 

 

Ad pkt. 4 

a. SU og Driftsudvalg – dagsorden til møde 24. februar udsendt af FKC. Dagsorden gennemgået og 

taget til efterretning. Ud over FKC og IL deltager LH samt SP som konsulenter ved mødet.  

b. Klubhus og Café: den gamle del af klubhuset og cafeen er blevet malet og istandsat.  

c. Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper – honorering og underpunkter. Alt refereres under et: 

Det er taget hul på bane- og miljøområdet. Grupperne skal beskrives: hvor mange gruppe, hvad skal 

de benævnes, hvad skal de lave. 

I første omgang honoreres de selvstyrende grupper med kaffe, te, øl og vand under arbejdets 

udførelse / pauser – alt i relation til timetal og arbejdets karakter.  

FKC udtænker, hvordan rekruttering til de selvstyrende grupper håndteres hhv. videreformidles til 

medlemmer.  

Dernæst skal det endeligt besluttes, hvorledes de deltagende honoreres.  

I samme forbindelse skal der udstikkes kriterier for deltagelse i / invitation til DANA Cup.  

Det tænkes, at bl.a. bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd samt formænd for klubber i klubben 

indstiller de personer, der har bistået med relevant arbejde som udvalget har bedt om. LS laver oplæg 

samt køreplan for turneringen og invitation til samme. 

http://www.grevegolf.dk/
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Begyndertræneruddannelse: jf. mail fra LS omkring gennemførelse af begyndertræneruddannelse i 

klubben ved minimum 8 deltagere laver FKC aftale med Axel/sekretariatet. Alle fra 

begynderudvalget deltager samt eventuelt enkelte faddere eller andre. Max deltagerantal 10 personer. 

d. IL udformer procedure for oprettelse af mediearkiv på www.grevegolf.dk 

 

Ad pkt. 5 

a. Skoleprojektet er klar til at starte igen i marts 2015. Status på projektet 2014 udsendt fra FKC.  

b. Overflytning af medlemskartotek er fuldendt. Kartoteket er overført til sekretariatet og punktet 

slettes dermed af fremtidige dagsordener.  

 

Ad pkt. 6 

a. Status Kurser: LS og SP arbejder med udformning af en procedure for dette.  

Der indkaldes til et kort obligatorisk møde med mødepligt for alle udvalgsformænd samt formænd 

for klubber-i-klubben lørdag, den 11. april med henblik på blandt andet at orientere om procedure og 

muligheder for at deltage i kurser. Mødet afholdes kl. 10 med efterfølgende mulighed for eventuelt at 

spille 9 huller (eller 18 huller) fra kl. 12. LS/SP indkalder hertil og arrangerer med sekretariatet om at 

spærre tider til formålet.  

b. Kursusmaterialer: LS starter mappe i DropBox til arkivering af uddannelsesmaterialer. 

c. Organisationsplanlægning: dette punkt udsættes indtil videre. 

d. Status Linksuge: referat tager til efterretning. Arbejdet fortsætter ved næste møde den 9. marts 2015. 

e. Evaluering Infomøde 3. februar: mødet forløb fint. Dog skydes starttidspunkt til kl. 17:30 i 2016. 

f. Arbejdsplan Generalforsamling blev gennemgået. SP sørger for lister samt markerer restancer. 

Regnskab udsendes ikke forlods men præsenteres ved generalforsamlingen og kan rekvireres af 

medlemmerne, såfremt det måtte ønskes.  

LS, RP og IL er på valg for en 3-årig periode. 

JD, som er indtrådt for Tino Pedersen er på valg for en 1-årig periode. 

Michael Stoltenberg opstilles til bestyrelsen som afløser for Frank Adrian, der ønsker at udtræde 

uden for tur. Det blev drøftet, om der kunne være tale om et inhabilitetsproblem, da Lotte 

Stoltenberg også sidder i bestyrelsen. FKC har forespurgt den øvrige bestyrelsen, som ikke mener, 

det vil være et problem. FU og bestyrelsen vil dog være nødt til at være opmærksomme på eventuel 

inhabilitet.  

g. Task Force Klublokale: der er udfærdiget inventarliste med de materialer, der skal bruges. Lokale- 

og Anlægsfonden er søgt. Ansøgning til inventartilskud sendt til kultur og fritid til opfyldelse af 

kommunens bevilling. Arbejdet fortsætter i gruppen. 

h. Røde jakker: For år tilbage er det besluttet, at bestyrelsesmedlemmer og alle udvalgsmedlemmer i de 

faste udvalg bør have den røde GGK jakke med logo. FKC skriver ud til de respektive 

udvalgsformænd om dette.  

Fotografering: IL skriver til udvalgsformænd/medlemmer, at vi ønsker et billede af dem i rød jakke 

til brug på hjemmesiden. Fotografering kan finde sted ved LH den 24. februar efter kl. 18 og den 5. 

marts i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. februar 2015: 913 medlemmer. 

b. Referat fra økonomiudvalgsmøde 11. februar taget til efterretning. Det drøftes om nye 

greenfeemedlemmer fremover skal være tilmeldt betalingsservice. 

c. SP fremlagde budget for 2015. Budgettet fremlægges ved generalforsamling. 

d. Nyt punkt: puljer. Puljer under Greve Kommune er blevet meget bredere og således også 

søgemulighederne. Da GGK allerede har søgt §79 blev det drøftet, om muligheden for at søge andre 

puljer. FU drøftede mulighederne for at finde sammenhæng mellem GGKs aktiviteter og muligheden 

for at ansøge Greve Kommunes puljer.   

 

Ad pkt. 8 

a. DGU Tema- og repræsentantskabsmøde finder sted 20. og 21. marts 2015 i Middelfart.  

FKC og SP deltager.  

http://www.grevegolf.dk/
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b. Fortsat ingen afgørelse fra DGU vedr. pulje til aktive ældre.  

c. Idrætsrådet: Intet at referere. Michael Stoltenberg holder FU underrettet ved aktuelle sager. 

d. I det omfang det er aktuelt, figurerer offentlige aktiviteter i GGK i kalenderen fra 

”Sammenslutningen af Lokalforeninger – 2690 Karlslunde” Indtil videre er Golfens Dag den 19. 

april annonceret. 

e. GGK deltog i Danmarks Indsamling (31. januar) med indsamling via indsamlingsbøsser, som var 

opstillet i klubhuset. Ligeledes deltog Jeppe Dohn og andre i arrangement i Waves.  

Greve Golfklub fik i alt fyldt omkring 1.600 kroner i indsamlingsbøsserne. Det samlede resultat fra 

de frivillige i Greve blev 15037 kroner, som blev sendt til Danmarks Indsamling under navnet ”Fra 

de frivillige og foreningerne i Greve”. Tak til de deltagende for et flot resultat. 

f. Generalforsamling den 26. februar 2015 i FrivilligCenter Greve: LS deltager. 

g. Ingen yderligere emner at referere.  

 

Ad pkt. 9 

Kommende møder: 

Marts: 26.03.2015 kl. 17:00 

Maj:  19.05.2015 kl. 17:00 

Juli: 02.07.2015 kl. 17:00 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 20:15 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

18.02.2015 


