
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 2 / 2016 

Dato:  23. februar 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. 1 den 12. januar 2016. 

b. Klubnyt 1/2016 – 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 

c. Eliteudvalget  

d. Turneringsudvalget – bilag referat fra møder 21. maj og 17. juni v/Jeppe Dohn 

e. Bane og Miljøudvalget 

f. PR- og Infoudvalget 

g. Handicapudvalget 

 

4: Klub og ApS 

a. Samarbejds- og Driftsudvalg 

b. Klubhus og Café 

c. Status på Begyndertræneruddannelse – hvem skal uddannes hvordan og hvornår (ML og AK plan).  

d. Fast konkret og dagligt arbejde med GIC – møde med DGU konsulent d. 24. februar. 

e. Faste Sekretariatsmøder – orientering fra FKC 

f. Aftale om Fællestræning og Boldsamling 2016 – Junioraftalen hænger. 

g. Status vedr. Golfens Dag 17. april 2016 under mottoet: ”Golf er livslang kærlighed”. 

      

5: Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a. Seneste nyt fra Borgmesteren vedr. orientering og drøftelse af emner fra mødet med Borgmester og 

ledende medarbejdere i Greve Kommune – bilag mail af 6. januar fra FKC. 

b. Betalingsmodulet igangsættes – bilag Jeppe Dohn af 16. februar 2016.  

c. Evt. nyt fra Sponsorudvalget. 



d. Status på fritspilsordningen Selandia Golf. 

e. Generalforsamlingen den 3. marts – herunder gæster, arbejdsplan m.m.- bilag 2015 vedhæftes med 

henblik på tilretning.. 

 

6: Intern drøftelse. 

a. Status på arbejdet med ”Klubaftalen”. 

b. Vedtægternes § 6 – bilag udsendt af Stig. 

c. Bestyrelsens opsamlingsmøde – evaluering på mødeforløb. 

d. Referat fra bestyrelsesmøde 1-2016 – er udsendt. 

e. Info – Ris – Ros møde – evaluering, referat udsendt. 

f. Fastholdelsesproces – fortsatte drøftelser, herunder jf. FU 6 – IL og LS status ”mellemalder gruppen” 

særlige turneringer og andre ideer. 

g. Klublokalerne - færdiggørelse af regnskaber, aftaler, fondsmidler, udlejning m.m.. 

h. Personaleforhold. 

 

7: Økonomi. 

a. Medlemsstatus 1. januar 2016 – bilag vedhæftes. 

b. Økonomisk status – bilag udsendt af SP. 

c. § 79 midler modtaget fra Greve Kommune. 

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 DGUs Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. 

b. DGUs Tema- og Repræsentantskabsmøde den 18. og 19. marts. 

c. DGU’s Klubnyt – bl.a. Ambassadørklub for Made in Denmark og Diabetes aftalen. 

d. Kommunen indkalder ansøgninger til puljer for Idræts- og fritidsaktiviteter. 

e. Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

f. Evt. nyt fra FrivilligCenter Greve. 

g. Evt. andre emner fra/til.  

 

9: Næste møde. 

 

10: Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Der blev ikke tilføjet emner til dagsordenen. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 1: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 1/2016. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer.  

c. Intet at referere. 

d. Sekretariatsarbejdet. Der afholdes sekretariatsmøder hver tirsdag. FU modtager referat af møderne.  

e. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 3 

a. til h.: ikke umiddelbart noget at referere. Udvalgenes arbejde er i gang. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der har ikke været afholdt møde. Næste møde planlagt i marts.  

b. Der var intet at referere under klubhus og café. 

c. Begyndertrænerstatus: ML og AK er ved at lægge sidste hånd på planen, som fremlægges for den 

øvrige bestyrelse/FU. 

http://www.grevegolf.dk/


d. DGUs udviklingskonsulent kommer i klubben den 24. februar for at tale om Golfspilleren i Centrum 

for de inviterede bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer samt personale. I mødet deltager 11 fra 

klubben. 

e. Der afholdes sekretariatsmøder hver tirsdag. De emner, som drøftes under møderne, beskrives og FU 

orienteres herom. De seneste fire møder blev gennemgået under dette punkt. 

f. Junioraftalen for så vidt angår fællestræning og boldsamling 2016 hænger fortsat. FKC / CL afklarer. 

g. Golfens Dag 17. april 2016. IL fremlagde en række ideer i forbindelse med Golfens Dag. Bla. 

påtænkes det at invitere alle medlemmer af Greve Byråd. IL udarbejder liste med ideer og 

fremsendes til FU. 

 

Ad pkt. 5 

a. FKC modtog 20. januar et henholdende svar fra borgmesteren. FKC har i anden anledning læst en 

høring fra Teknik- og Miljøudvalget, hvor Greve Golf ikke var på dagsordenen. FU drøftede, 

hvorvidt det var formålstjenligt at kontakte udvalgsformanden for at høre, hvad årsagen var til at 

Greve Golf ikke var på. Der var imidlertid enighed om at dette ikke var en god idé. 

b. Jeppe Dohn har udsendt udførlig beskrivelse omkring betalingsmodulet, som er taget til efterretning. 

c. Sponsorudvalget er en anelse amputeret. Der arbejdes ud fra de betingelser, der p.t. eksisterer. 

d. SGS Selandia fritspilsordningen er iværksat. Der følgendes løbende op på dette. 

e. Generalforsamlingen den 3. marts med deltagelse af DGUs formand Jim Staffensen blev planlagt i 

detaljer. 

 

Ad pkt. 6 

a. Klubaftalen er under udarbejdelse. Aftalen blev drøftet ved bestyrelsesmødet den 23. januar. 

Formand for begynderudvalget nævnte, at der efter afholdt møde med Aksel Krag ville komme 

enkelte tilføjelser. Disse afventes. 

b. Klubbens vedtægter blev gennemgået og drøftet.  

c. Bestyrelsen afholdt et opsamlingsmøde den 23. januar. Mødet var over en hel lørdag. Der var generel 

enighed om at mødet havde været frugtbart og derfor skal gentages hvert år.  

d. Referat af bestyrelsesmøde 1/2016 er godkendt, udsendt samt lagt på www.grevegolf.dk 

e. Infomøde 4. februar forløb efter planen. Referat er godkendt, udsendt samt lagt på www.grevegolf.dk 

f. Fastholdelsesproces. Der er p.t. planlagt en turnering under Linksugen. Yderligere tiltag er endnu 

ikke iværksat. 

g. SKL færdiggør byggeregnskabet. Der udbetales 180.000 kr. fra lokale- og anlægsfonden. 

h. Personaleforhold refereres ikke. FU blev dog informeret om at greenkeeper Niels Lohse var ansat.  

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. januar 2016 = 916 medlemmer.  

b. SP gennemgik klubbens økonomiske status som følger det budgetterede. 

c. §79 midler har hidtil været holdt under kr. 10.000, da der således ikke skal laves regnskab. Disse 

regler er nu ændret, så der skal laves regnskab for alle tilskud.  

d. Intet at referere 

e. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. Intet at referere. 

b. FKC og IL deltager i Tema- og Repræsentantskabsmødet i Korsør.  

c. SKL og FKC drøfter ved næste sekretariatsmøde om klubben evt. skal være Ambassadørklub for 

Made in Denmark.  

d. Klubben har søgt Greve-puljen om 15000 til en introduktionsdag for diabetespatienter.  

Der er søgt om 120000 kr til en trackman i breddepuljen. 

Desuden er der lavet en ansøgning om tilskud til måtter.  

Der er endvidere søgt om tilskud til golfudstyr til børn under 12 år samt 25000 kr. til en ny buggy. 

e. Intet at referere. 

f. Intet at referere. 

g. Intet yderligere.  

http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolf.dk/


 

Ad pkt. 9 

Næste møde torsdag, den 14. april 2016 kl. 17. 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

21.03.2016 


