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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2015 

Dato:  26. marts 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. 2 den 17. februar 2015. 

b) Evt. bemærkninger til referat fra Generalforsamlingen. 

c) Klubnyt 3/2015 – bemærkninger til emnerne. 

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

e) Sekretariatsarbejdet 

f) Evaluering af generalforsamlingens afvikling. 

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

 

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

a) Begynderudvalget – bilag div. Mail, FKC 6. og 13. marts, MS 10. marts 

b) Juniorudvalget. 

c) Eliteudvalget – bilag referat fra møde 07.02. mail af 19. februar. 

d) Turneringsudvalget – bilag referat fra møde 02.03. mail af 6. marts. 

e) Bane og Miljøudvalget. 

f) PR og Infoudvalget – oplæg til Golfens Dag v/Inge 

g) Handicapudvalget. 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg. 

Referat af møde 1 – 2015 – udsendt 

Status på lejekontrakt, administrationsaftale og lejeaftale klublokale. 

b) Klubhus og Cafe. 
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c) Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper i den nye organisation 

- de grundlæggende principper 

- Status på selvstyrende arbejdsgrupper – Baneudv.  

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

- Hvilke projekter i år.  

d) Status på begyndertræneruddannelse. 

e) Status på mediearkiv. 

f) Vallø – Greenfeeaftale (bilag FKC mail af 5. marts) 

g) Juniorgreenfeeordning 3 for 1 eller? (bilag mail FKC af 20. marts) 

h) Kan jubilæumsbegrebet bruges som PR – hvad og hvordan. 

i) Windbreakere og veste. 

 

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Status på regionsgolfen 2015. 

b) Skoleprojektet forår startet 9. marts 2015 

c) Elever fra idrætslinjer (bilag mail FKC af 6. marts) 

d) Flyer – skolerne – Golfens Dag m.m. (bilag mail FKC af 22. marts) 

e) Nyt punkt: Dropbox 

 

6. Intern drøftelse 

a) Kvalifikationskrav til deltagelse i DANA CUP – oplæg v/FKC 

b) Forslag til oprettelse og regler for udnævnelse af æresmedlemmer (bilag SP og FKC vedhæftet) 

c) Status kurser – nyt fra Lotte og Stig vedr. arkiv, tilmeldelser, betaling, refusion m.m. – fortsat 

drøftelse efter sidste møde pkt. 6a 

d) Status vedr. kursusmaterialer – opsamling til inspiration til andre eller til klubbens egen udnyttelse – 

fortsat drøftelse efter sidste møde pkt. 6b. 

e) Status Linksugen og Aktivitets- og Turneringsplanen 2015 (bilag Jeppe Dohn 10. marts) 

f) Evt. nyt fra ”Task Force Klublokale” 

g) Personaleforhold 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. marts 2015  

b) Aktuel økonomisk status. 

c) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

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

b) DGU og Golfbox. 

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

d) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

e) ”Sammenslutningen af Lokalforeninger – 2690” 

f) Generalforsamling 26. februar – FrivilligCenter Greve 

g) Konstateret ekstern negativ omtale v/SP og FKC 

h) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møde – 19. maj kl. 17.00 

 

10. Mødets afslutning. 
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Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Der blev tilføjet et enkelt punkt til dagsordenen. 

Punkt 5e: Dropbox 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 2/2015: ingen kommentarer. Referat godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. Ingen bemærkninger til referat fra generalforsamling. Referatet er lagt på www.grevegolf.dk.   

c. KLUBNYT 3/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. 

d. PR udvalget udsender løbende artikler til diverse medier. Siden sidste møde har Sydkysten bragt et 

par artikler. Foranlediget af at Greve Golfs tidligere konkurser desværre fortsat associeres til Greve 

Golfklub foreslog SP at IL skriver en artikel om Greve Golfklub generelt med fokus på at det ikke er 

klubben, der har været gået konkurs. SP og FKC finder basisoplysninger til dette formål. Ellers intet 

at referere. 

e. Sekretariatsarbejdet. 

Intet at referere.  

f. Generalforsamlingen forløb fint. DGUs formand har kommet med tilsagn om at levere et indlæg ved 

næste års generalforsamling.  

g. Klubben har atter fået en henvendelse fra klubben Havanna. Vi overvejer et tilbud efter drøftelse 

med APS’et. 

 

Ad pkt. 3 

a. Begynderudvalg: FKC afholder møde med Michael Stoltenberg og Axel Krag omkring 

begynderarbejdet herunder lukning af banen på andre tidspunkter en mandag aften. 

b. Juniorudvalg: intet af referere. 

c. Eliteudvalg: der er udsendt referat fra møde den 7. februar. Intet yderligere at referere. 

d. Turneringsudvalg: referat fra møde den 2. marts tages til efterretning. Intet yderligere at referere. 

e. Bane- og Miljøudvalg: Årets resultat på miljøområdet er indberettet og er som det skal være. Der 

skal udstikkes nogle retningslinjer for arbejdet omkring dette. 

f. PR og Infoudvalget har holdt møde 26. marts og har ved denne lejlighed grovskitseret forløbet 

omkring Golfens Dag den 19. april. 

g. Handicapudvalget: intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Referat fra møde 1/2015 er udsendt og lagt på www.grevegolf.dk.  

Administrationsaftalen er næsten færdiggjort. 

Lejekontrakt er gjort færdig og afventer nu afholdelse af møde. I den forbindelse assisterer DGU og 

sørger for at konfirmere at alt er i orden. 

b. Klubhus og Café: Tonni fortsætter i Cafeen og der søges efter ydereligere personale. Ellers intet at 

referere. 

c. Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper – Baneudvalg.  

Arbejdet omkring rekruttering af frivillige til de selvstyrende grupper går mere roligt end ønsket. Et 

par huller inklusive ”hul 19”, som er arbejdet omkring klubhuset, er besat. 

Der er behov for at udstikke præcise linjer omkring arbejdet i de selvstyrende grupper.  

FU afholder i nær fremtid et møde med Lars Hartig med henblik på drøftelse af principper, formål og 

gruppestørrelser. LS ønsker at deltage i dette møde.  

Projekter i indeværende år: FKC drøfter med APS’et.  

d. Begyndertræneruddannelse: Axel Krag skal gennemgå et kursus via DGU for at kunne afholde 

begyndertræneruddannelse i klubben. Mangler status på, hvornår AK deltager i DGU kursus. 

e. Mediearkiv: IL har etableret mediearkiv på www.grevegolf.dk under ”nyheder”. Der er lagt en del 

artikler ud allerede og siden opdateres løbende. 

f. Vallø – Greenfeeaftale. OK for indgåelse af aftale med Vallø.  

http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolf.dk/
http://www.grevegolf.dk/
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g. Juniorgreenfeeordning 3 for 1 fortsætter. 

h. Jubilæumsbegreb: Klubbens jubilæum kan jf. DGU ikke anvendes i rabatøjemed. Det er endnu ikke 

klarlagt, hvorledes jubilæet ellers kan bruges. Den gamle klub har jubilæum i indeværende år. Banen 

har jubilæum i 2016.  

i. Windbreakere og Veste: begynderudvalget arbejder på at finde veste som kan anvendes til faddere og 

i andre forbindelser.  

 

Ad pkt. 5 

a. Status på Regionsgolf: holdledere er på plads. Spørgsmål om gratis træningsbolde til gæster er endnu 

ikke afklaret.  

b. Skoleprojektet er atter igangsat. Anden del er med Karlslunde skole fra 9. marts til medio juni. 

c. Elever fra idrætslinjer: Modtaget henvendelse vedr. en junior, som skal påbegynde en idrætslinje i 

Brøndby Kommune. Greve kommune har for nuværende ikke en tilsvarende ordning. Bilag fra FKC 

af 6. marts taget til efterretning.  

d. Flyer vedr. Golfens Dag kan distribueres via skolerne i kommunen. IL sørger for udarbejdelse og 

sender med henblik på at få det udsendt via skolernes intranet. 

e. DROPBOX: LS laver retningslinjer for brug af Dropbox i bestyrelse og udvalg. 

 

Ad pkt. 6 

a. DANA CUP kvalifikationskrav: udgangspunktet er hvad der svarer til 2 x 4 timers frivilligt arbejde. 

FU drøftede en brugbar løsningsmodel og alle overvejer til næste møde. Deltagelse i arbejdsdage 

udløser ikke plads i DANA CUP. 

b. SP havde forlods udsendt forslag til regler for udnævnelse af æresmedlemmer. Der blevet foretaget 

en mindre ændring af en formulering. SP arbejder videre med et forslag til fremlæggelse for 

bestyrelsen. 

c. SP havde forlods udsendt forslag til regler omkring tilmelding, betaling, refusion m.m. ved 

deltagelse i kurser. Reglerne retter sig udelukkende mod bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. SP 

udsender en tilrettet udgave til bestyrelsen. 

d. Kursusmaterialer: LS opretter mappe i Dropbox til relevante kursusmaterialer. 

e. Linksuger. Jeppe Dohn arbejder seriøst og effektivt med planlægning af Linksugen og udnævnes til 

ansvarlig for Linksugen med reference til FU. 

f. Task Force Klublokale: Klubben har fået ny sagsbehandler i kommunen. FKC har anmodet om en 

samtale. Der taget beslutning om ansøgning til lokale og anlægsfonden i uge 14.  

g. Personaleforhold: refereres ikke.  

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. marts 2015: 910 medlemmer. 

b. SP redegjorde for den aktuelle økonomiske status som følger det budgetterede.  

c. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. SP og FKC deltog i DGU Tema- og repræsentantskabsmøde den 20. og 21. marts 2015 i Middelfart.  

Der var mange interessante indlæg. Fokus på det sociale fællesskab i klubberne.  

b. DGU og Golfbox. DGU har rettet henvendelse til Golfbox i forbindelse med turneringsmodulet, som 

fortsat ikke fungerer optimalt.  

c. Fortsat ingen afklaring omkring pulje til projekter for aktive ældre. 

d. Idrætsrådet: Intet at referere. Michael Stoltenberg holder FU underrettet ved aktuelle sager. Der var 

møde den 25. marts.  

e. 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. 

f. FrivillingCenter Greve afholdte generalforsamling den 26. februar. Intet at referere herfra. 
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g. Foranlediget af at Greve Golfs tidligere konkurser desværre fortsat associeres til Greve Golfklub 

foreslog SP at IL skriver en artikel om Greve Golfklub generelt med fokus på at det ikke er klubben, 

der har været gået konkurs. SP og FKC finder basisoplysninger til dette formål.  

h. IL spurgte til de selvstyrende gruppe i forbindelse med hjælp til tidsbekræftelse samt 

greenfeebetaling i klubhuset, startere på hul 1, banekontrol. Dette er endnu ikke iværksat. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

Maj:  19.05.2015 kl. 17:00 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 20:45 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

03.04.2015 


