
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2016 

Dato:  14. april 2016 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

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 23. februar 2016. 

b. Klubnyt 3 og 4/2016 – 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 – referat møde nr. 1-2016 

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 og DGU 

udmelding af 18. marts. 

e. Faste Sekretariatsmøder – referater udsende til FKC 

f. Aftale om Fællestræning og Boldsamling 2016 på plads. 

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 og Borgmesteren 20. 

januar. 



b. Status på salg og udnyttelse af fritspilsordningen Selandia Golf. 

c. Evaluering af forløbet af Generalforsamlingen den 3. marts. 

 

6: Intern drøftelse. 

a. Referat fra generalforsamlingen den 3. marts – er udsendt. 

b. Status på arbejder med ”Klubaftalen” 

c. Referat fra bestyrelsesmøde 2-2016 – er udsendt. 

d. Klublokalerne – intern/ekstern 

e. Personaleforhold 

f. Evt. andre emner, f.eks. om golfrejser. 

 

7: Økonomi. 

a. Medlemsstatus 1. april 2016 – bilag vedhæftes. 

b. Medlemstilskud for 2016 

c. Aktuel økonomisk status – evt. bilag fra BF. 

d. 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. Evt. nyt fra Idrætsrådet – nyt Sekretariat. Bilag vedhæftet. 

d. Høring af Handleplaner på Idræts- og Fritidsområdet 2016 – 2019 Greve Kommune, Bilag 

vedhæftet. 

e. Evt. nyt fra FrivilligCenter Greve. 

f. 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. 2: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 3/2016 og 4/2016. Klubnyt 3 havde fokus på bla. dame- og herreklub samt referat fra 

infomøde og indkaldelse til generalforsamling. Klubnyt 4 havde bla. fokus på banen. I mellemtiden 

var der også udsendt et klubnyt 5 (11. april) udelukkende med fokus på Golfens Dag. 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.  Begynderudvalget: intet at referere 

b. Juniorudvalget: Claus Lindqvist har modtaget et tilbud med en samarbejdsaftale fra DGU om at blive 

en del af DGUs juniorsatsning 2016. Det har rejst en række spørgsmål om vi har personer til at 

varetage arbejdet samt hvorledes den økonomiske del hænger sammen. FU og bestyrelsen har 

vurderet at vi p.t. ikke kan tilbyde at gå ind i arbejdet. Vi lukker sagen med FKC’s mail af 12. marts. 

CL orienterer DGU. 

c. Eliteudvalget: intet at referere 

d. Turneringsudvalget: intet at referere 

e. Bane- og Miljøudvalget:baneservice/kontrol iværksat og forløb fint i påsken. 

f. PR og Infoudvalget: intet at referere 

http://www.grevegolf.dk/


g. Handicapudvalget: intet at referere  

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Referat af møde nr. 1 – 2016 taget til efterretning. 

b. Der kan konstateres en god aktivitet i klubhus og restaurant. 

Der er lidt udfordringer, når det store restaurantlokale er lukket for selskab, da det kniber med plads 

til de spillere, der kommer ind efter endt runde. Klublokalet på 1. sal kan tages i anvendelse, men 

adgangsvejen dertil er ikke optimal i forhold til restauranten.  

Ellers fungerer alle lokaler rigtig godt. 

SKL understregede at klubmedlemmerne altid prioriteres, når der f.eks. er selskaber. Ingen 

medlemmer afvises således pga. travlhed ved et selskab, men der kan dog i nogle tilfælde opstå lidt 

ventetid og udvalget på menukortet vil måske være reduceret.  

c. Begyndertræneruddannelsen: vi afventer hvad der sker. 

d. Golfspilleren i Centrum 

LS har det politiske ansvar for GiC, sekretariatet har det praktiske ansvar. LS taler med sekretariatet 

om, hvem der gør hvad, så der indarbejdet nogle rutiner. Greve Golf har modtaget en 

samarbejdsaftale fra DGUs udviklingskonsulent. LS returnerer aftalen i underskrevet stand. 

e. Der afholdes sekretariatsmøder hver tirsdag med deltagelse af FKC. Referater udarbejdes af SKL og 

sendes til FU til orientering.  

f. Aftalen om fællestræning og boldsamling er på plads.  

g. Arbejdet med Golfens Dag skrider frem. Der er udsendt invitationer til 1000 medlemmer af Greve 

Idræts Forening, 600 medlemmer af hjerteforeningen, til alle kommunens skoler samt til 

byrådsmedlemmerne hvoraf tre har meldt deres ankomst. Desuden er der annonceret i lokalaviser 

samt på de sociale medier. Der er rekrutteret et antal frivillige til dagen. 

 

Ad pkt. 5 

a. FKC modtog 20. januar et henholdende svar fra borgmesteren. Der er endnu ikke kommet svar fra 

borgmesteren. FKC holder gryden i kog. 

b. Status på fritspilsordningen Selandia: der er p.t. ca. 50, der har tilkøbt sig ordningen. Det vurderes at 

være en pæn tilslutning. 

c. Evaluering af Generalforsamlingen 3. marts: konceptet fungerede fint. Der køres efter samme model 

i 2017. 

 

Ad pkt. 6 

a. Referat fra generalforsamlingen 3. marts er godkendt og udsendt. 

b. Inge færdiggør klubaftalen med de seneste rettelser. 

c. Referat fra bestyrelsesmøde 2-2016 er godkendt og udsendt. 

d. Klublokalerne: lokalerne bruges både internt og eksternt. Bla. har DGU holdt kursus i lokalet. 

e. Personaleforhold: LS indhenter børneattester på alle ansatte, alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, 

alle faddere, alle juniortrænere samt de frivillige der har tilmeldt sig banekontrolarbejdet. 

Lars Thrane er ansat i 8 ugers praktik. Det er meningen at Lars skal gennemfotografere banen, når 

den står flottest samt sørge for fotografier af alle udvalgsmedlemmer. 

Kenneth forventes færdiguddannet i september. 

f. Forretningsudvalget har modtaget et tilbud fra Dansk Folkeferie om to pladser på en golfrejse. Der 

var enighed i forretningsudvalget om at takke nej til tilbuddet. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. april 2016 = 943 medlemmer. Dog slettes der iflg. aftale en del 

prøvemedlemmer, så tallet kommer ned på ca. 920 medlemmer.   

b. Der ydes tilskud fra kommunen på medlemmer under 26 år. I alt kr. 22565 i tilskud. 

c. BF redegjorde for klubbens økonomi, som følger det budgetterede. Klubben har fortsat en række 

restanter, som der tages hånd om. 

De nyligt afholdte DJGA turneringer har en positiv indvirkning på greenfeeindtægterne.  

d. Intet yderligere at referere.  



 

Ad pkt. 8 

a. Intet at referere. 

b. FKC og IL deltog i Tema- og Repræsentantskabsmødet i Korsør. Der var et par interessante oplæg 

bla. fra Asserbo golf om fri træning. Bilag og slides fra temamødet kan læses på DGUs hjemmeside. 

c. FKC tager forbi og repræsenterer GGK ved indvielse af det nye Idræts- og fritidssekretariat den 20. 

april.  

d. Intet at referere. 

e. Intet at referere. 

f. Intet yderligere.  

 

Ad pkt. 9 

Næste møde tirsdag, den 7. juni 2016 kl. 17. 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 21.00 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

26.04.2016 


