
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2014 

Dato:  19. maj 2014 

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. 2 den 22. april 2014. 

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

c. Sekretariatsarbejdet. 

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

 

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

a. Begynderudvalget. 

b. Juniorudvalget 

c. Eliteudvalget – herunder mødereferat nr. 1 af 14. maj. Vedhæftet.  

d. Turneringsudvalget – herunder mødereferat nr. 1 af 1. maj. Vedhæftet. 

e. Bane og Miljøudvalget 

f. PR og Infoudvalget. 

g. Handicapudvalget. 

 

4: Klub og ApS 

a. Samarbejds- og Driftsudvalg – møder og status. 

b. Linksuge i uge 29 – status og mødereferat Styregruppemøde den 8. maj - Vedhæftet 

c. Klubhus og Cafe. 

      

5: Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a. Fra B-møde nr. 4 – manglende træningsbolde. 

b. Projekt skolereform – arbejdsgruppemøde den 15. maj. Mundligt v/FKC 

c. Forslag til nyt brevpapir – bilag vedhæftes. 

d. Smørumsagen – mail FKC af 5. maj. 

e. Cykelløb på Karlslunde Centervej 16 – 18 maj – gener? 

f. Status på Sponsoraftale og indberetning af frivillige til Frivilligfesten den 6. september. 

g. Orientering efter erfaringsmøde med repræsentant fra Køge Golfklub. v/FKC 

  

 



6: Intern drøftelse. 

a. Børneattester -  mail LS af 4. maj. 

b. Principper og værdier til prioritering af årets aktivitets/turneringsplanlægning. Baggrund i blokering 

af spilletider – div. mails af 9., 10. og 11. maj. 

c. Drøftelse af status på den overordnede organisationsplanlægning – udvalg, bestyrelse og 

organisation. 

d. DIF materialer om: ”Vejen til bedre klubånd” – mail af 11. maj. 

e. Om fremtiden. 

 

7: Økonomi. 

a. Mødereferat fra møde nr. 2 den 8. maj eftersendes af Stig. 

b. Medlemsstatus 

c. Aktuel økonomisk oversigt 

d. Budgetorientering af udvalgsområder 

e. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8: Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a. Status på ansøgninger. 

b. Ekstraordinær Generalforsamling i FrivilligCenter Greve v/FKC 

c. Evt. andre emner fra/til. 

 

9: Næste møde. 

 

10: Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Tilføjelser til dagsordenen: forløbet af Golfens Dag (punkt 6f) samt evt. sponsormulighed (punkt 7f) 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 2/2014 godkendt. Det besluttedes at lægge referatet fra FU på www.grevegolf.dk. 

Eventuelle punkter under lukket dagsorden lægges ikke på hjemmeside. FKC entrerer med Roland 

Pedersen vedrørende etablering af Drop Box.  

b. KLUBNYT: punktet vedrørende frivillige var i seneste nummer Klubnyt. Her vil det være 

formålstjenligt at LS figurerer som kontaktperson vedrørende frivillige.  

c. Sekretariatsarbejdet fungerer fint, dog med voldsom travlhed i særdeleshed i forbindelse med 

byggeriet. 

d. Intet at referere.  

 

 

Ad pkt. 3 

a. Begynderudvalg: referat af møde 22. april taget til efterretning. Intet at bemærke. 

b. Juniorudvalg: intet at referere. 

c. Eliteudvalg: referat af møde 14. april taget til efterretning. Intet at bemærke. 

d. Turneringsudvalg: referat af møde 1. maj taget til efterretning. Der er indkøbt en ny PC til klubben, 

som kan benyttes i klubben bla. ved turneringer. 

e. Bane- og miljøudvalg: FKC’s mail til Lars Hartig til gennemsyn og taget til efterretning. 

f. PR- og Infoudvalg: Golfens dag afholdt. Vi har haft en del artikler i Sydkysten, Tuneposten m.fl. 

Brochurer: Ældresagen: FKC rettes (brochure må kun rette sig mod 50+). KIF/GIF: IL 

færdiggør/retter. 

Ta’ med ud og spil: første arrangement afholdt 18. maj. Jesper Carstensen repræsenterede klubben. 

Næste arrangement 1. juni. LS repræsenterer klubben. Dette arrangement – som primært retter sig 

mod begyndere – bør evt. fremover høre ind under begynderudvalget. 

g. Handicapudvalg: intet at referere. 

 

 

http://www.grevegolf.dk/


Ad pkt. 4 

a. Intet at referere, ingen møder afholdt. 

b. Linksuge i uge 29: Der er udsendt et fint referat fra første møde 8. maj. Næste møde afholdes 22. 

maj. FKC udsender dagsorden. 

c. FKC og SP har gennemgået hele byggeriet den 19. maj sammen med Leif Nyholm fra APS’et. Det 

ser lovende ud og skrider frem ad.  

Der pågår p.t. forhandlinger med en eventuel ny forpagter. 

 

Ad pkt. 5 

a. FKC har drøftet boldsituationen med APS’et. Situationen er fortsat utilfredsstillende og FKC tager 

sagen op igen. Problemet forstærkes yderligere af at nogle medlemmer ”gemmer” driving range 

bolde i bagskabe osv. IL sørger for at det i næste KLUBNYT indskærpes at dette under ingen 

omstændigheder er tilladt.  

b. Der er opstået nogle udfordringer omkring finansiering i forbindelse med implementering af 

skolereformen. Forhandlinger pågår fortsat med håb om at implementering skal ske evt. i en tilrettet 

udgave. 

c. Forslag til nyt brevpapir fremsendt og drøftet. Hjemmesideadresse rettes til www.grevegolf.dk. 

d. Smørumsagen er afsluttet og det blev i seneste KLUBNYT nævnt at de enkelte medlemmer selv må 

fraskrive sig mails fra Smørum, såfremt det skulle vise sig at nogle fortsat modtager reklamemails.  

e. Cykelløb forløb i år uden problemer. 

f. FKC har en mundtlig tilkendegivelse om sponsoreringen af frivilligturneringen den 6. september. LS 

opdaterende de øvrige tilstedeværende om status på tilbagemeldinger fra udvalg osv. 

g. FKC havde afholdt et erfaringsmøde med repræsentanter fra Køge Golfklub. Der blev bla. drøftet 

mulighederne for et fremtidigt samarbejde under ”Selandia ordningen”. Der tages nærmere stilling 

hertil, når kontingenter for 2015 fastlægges. 

 

Ad pkt. 6 

a. LS oplæg til procedure omkring børneattester blev gennemgået. Fremover indhentes børneattester 

elektronisk. LS tilretter oplægget tilsvarende.  

b. Hjemmekampe i forbindelse med regionsgolf skal fremover lægges fast i forbindelse med 

udarbejdelsen af turneringsplanen. Dette for at undgår unødig karambolage med andre udvalg og 

klubber-i-klubben samt undgå uhensigtsmæssig blokering af banen. 

c. Drøftes på næste FU møde. 

d. Vejen til bedre klubånd: taget til efterretning. Godt materiale med mange gode ideer. Der kunne med 

fordel arrangeres en temadag med fokus på dette (evt. som Greve frivilligcenter står for)  

Medlemmerne af udvalget blev opfordret til at skrive sig på DIF mailingliste for Idrætsliv.  

e. Om fremtiden: der arbejdes på en række nye tiltag. 

f. Golfens Dag forløb for Greves vedkommende fint. ILs drejebog kan anvendes igen i 2015. DGU 

arbejder på et landsdækkende tiltag den 23./24. august: ”spil golf resten af 2015 for 500 kr”. Greve 

forventer at kunne deltage uden at genere den planlagte grillturnering.  

 

Ad pkt. 7 

a. Referat taget til efterretning. 

b. 905 medlemmer. 

c. Økonomisk oversigt blev gennemgået. Økonomien følger det udarbejdede budget.  

d. Budgetorientering. 

e. Bilag fra cafeen i forbindelse med udvalgsmøder osv. skal underskrives af de ansvarlige ledere.  

f. I forbindelse med en ansøgning til NORDEA vedrørende Pink Cup er der blevet gjort opmærksom 

på muligheden for at søge om midler via NORDEA FONDEN (som bla. støtter sundhedsfremmende 

tiltag) LS undersøger fondets fundats med henblik på evt. at søge midler til klubhuset. 

 

Ad pkt. 8 

a. Der er søgt om midler til et starterhus. Intet hørt endnu. 

b. Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes 13. juni. Endelig godkendelse af regnskab og budget. 

c. FKC videresender invitation til Åbent Hus arrangement under Greve kommune. 

http://www.grevegolf.dk/


 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 4 august 17:30. Ekstra dato for evt. møde såfremt nødvendigt 3. juli. 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 20.30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 
20.05.2014 


