
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2014 

Dato:  29. september 2014 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 

Frank Adrian (FA) i dele af mødet 
 

1: Mødets åbning. 

a. Frank Adrian er inviteret til drøftelse af særlige emner. 

b. Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

    

2: Siden sidst. 

a. Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 4 den 4. august 2014. 

b. Klubnyt 11 – vi løber emnerne igennem. 

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 – Åbent Hus 23. og 24. august. 

b. Juniorudvalget – skoleprojektet, juniorturnering mail 9. september, nyt udvalgsmedlem. 

c. Eliteudvalget – Tilmelding 2015 Danmarksturnering, regionsturnering.  

d. Turneringsudvalget – Klubmesterskaberne, Synoptik Cup. 

e. Bane og Miljøudvalget. 

f. PR- og Infoudvalget – Mange indlæg o.a. udsendt. 

g. Handicapudvalget. 

 

4: Klub og ApS 

a. Samarbejds- og Driftsudvalg – status efter møde nr. 1 d. 20. august. 

b. Klubhus og Cafe. 

c. Flere emner – fkc møde med Stine d. 17. september. Se mail med bestyrelsesorientering. 

      

5: Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a. Evt. emner fra bestyrelsesmøde nr. 5 d. 3. september. 

b. Klubaften – forslag fra Frank i mail af 28. juni. 

c. Frivillig Fredag – Evaluering 

d. DANA CUP – Evaluering 

e. FKC samarbejdsmøde med Køge Golf Klub. 

  



 

6: Intern drøftelse. 

a. Møde med FrivilligCenter Greve – referat af 23. september. 

b. Børneattester – Status på det nye system. 

c. Golfspilleren i Centrum – Status. 

d. Anvendelse af Virk.dk/e-boks v/Lotte og FKC 

e. Drøftelse af status på den overordnede organisationsplanlægning – udvalg, bestyrelsen og 

organisation. 

f. Træningstilbuddet året ud – alle kategorier. Status fra Frank prøvemedlemmer mail fra Frank. 

g. Aktivitets- og turneringsplanen 2015 – DGU datoer m.v. 

h. Markedsføring via Sundhed (fra sidste møde om DGU pjece og samarbejde med kommunen) 

i. Om fremtiden. 

 

7: Økonomi. 

a. Medlemsstatus. 

b. Aktuel økonomisk oversigt og pengestrømsanalyse – udsendt af Stig. 

c. Budgetorientering af udvalgsområder 

d. Aftale om system og praksis vedr. tilmelding og betaling af kursus. 

e. Principper for evt. brug af Skattefri godtgørelse – Stig/Fkc medbringer skitse. 

f. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8: Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a. Deltagelse i DGUs Regionsmøde i Roskilde d. 27. oktober – Se evt. DGUs Klubnyt 

b. Deltagelse i DGUs Udviklingskonference d. 22. november i Køge 

c. DGU – Pulje til projekter for aktive ældre. Mail af 25. september. 

d. Møde med FrivilligCenter Greve – referat udsendt. 

e. Om Idrætsrådet – seneste møde – ny organisering af idrætten v/Stig. 

f. Status på ansøgning om anlægstilskud. 

g. Evt. andre emner fra/til. 

 

9: Næste møde. 

 

10: Mødets afslutning. 

 

 

Ad pkt. 1 

a. FA deltager i dele af mødet 

b. Ingen tilføjelser til dagsordenen. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 4/2014 godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 11. Emnerne fine. Klubnyt 12 på trapperne med info om medlem nr. 1000, 

kontingentkonkurrence, resultater SYNOPTIK CUP samt klubmesterskaber.  

c. FKC orienterede om diverse artikler samt annoncer i den forløbne tid. 

d. FKC orienterede om sekretariatsarbejdet bla. om arbejdet med en kommende servicegruppe i 

samarbejde med APS’et. FA foreslog at årskalenderen blev hængt på i klubben (evt. også på 

skærme) 

e. Via NEM forsikring kan klubben tegne en hole-in-one forsikring med en større præmie (f.eks. bil) 

Forsikringen gælder ved en turnering og her foreslog IL Linksugen, så det kunne virke som 

trækplaster.  

SP arbejdet med at få ”golfbaneanvisningsskilte” i området. 

FKC arbejder på at få etableret stiskilte efter en henvendelse fra Michael Stoltenberg. 

 

 

 

http://www.grevegolf.dk/


Ad pkt. 3 

a. MID kampagne evt. kun en enkelt dag fremover.  

Næste golfkørekort 4./5. oktober, - det er 7. golfkørekort i 2014. Der har således været 80 igennem 

forløbet. Udvalget bestemmer selv hvor mange kørekortweekender, de vil gennemføre i 2015. Det 

blev diskuteret, i hvilket omfang de uddannede juniortrænere kunne være behjælpelige samt det 

faktum, at disse weekender lægger beslag på Axel både i forhold til de ”almindelige” medlemmers 

mulighed for at booke træning og i forhold til de weekender, hvor elite spiller Danmarksturnering. 

Udvalget har fået et nyt medlem Sven Hansen. IL opdaterer hjemmeside.  

b. Juniorudvalg: et nyt medlem Sarah-Cathrine Wandsø. IL opdaterer hjemmeside.  

Hvor meget er juniorhjælpetrænere blevet brugt i årets løb? 

c. Eliteudvalg: FKC tilmelder til Danmarksturneringen ud fra Jesper Carstensens udmeldinger. 

Roland Pedersen indsamler tilkendegivelser fra interesserede til Regionsgolf 2015. 

d. Turneringsudvalg: intet at referere. 

e. Bane- og miljøudvalg: intet at referere  

f. PR- og Infoudvalg: intet at referere  

g. Handicapudvalg: intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 

a. Referat af møde 20. august taget til efterretning. 

b. Der arbejdes fortsat med at finde en forpagter. 

c. Udenomsarealer ryddes i oktober, hvorefter hævning af terrasse påbegyndes.  

 

 

 

Ad pkt. 5 

a. Intet 

b. Klubaften / Ris Ros Regler (FKC og FA ansvarlige) 

c. Frivillig Fredag: ingen politiker i praktik. Flere deltog på standen fredag eftermiddag. Ikke den store 

interesse. 

d. DANA CUP: blev afholdt med stor succes. 

e. FKC har holdt samarbejdsmøde med Køge Golfklub. 

 

Ad pkt. 6 

a. Taget til efterretning - Intet at referere. 

b. Børneattester: LS orienterede om status, det fungerer fint.  

c. Golfspilleren i Centrum. FKC spørger SKL om status på svar på forskellige indlæg. 

d. Anvendelse af Virk.dk fungerer. 

e. FKC skriver erindringsskrivelse ud til udvalg vedr. overordnede organisationsplanlægning. P.t. kun 

modtaget udvalgsbeskrivelse fra PR- og Infoudvalg.   

f. Det planlagte møde med Axel blev flyttet. Derfor intet at referere.  

g. FU ønsker klubmesterskaberne flyttet lidt frem i kalenderen og evt. afholdt med 14 dages 

mellemrum (mellem slagspil og hulspil) 

h. Markedsføring via sundhed. IL og LS skal komme med oplæg. 

i.  

 

Ad pkt. 7 

a. Vi nærmer os 1000 medlemmer. 

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

c. Budgetorientering. Kassereren stiller sig til rådighed i uge 40 med rådgivning i forhold til budgetter 

for udvalgene. 

d. LS holder øje med kurser og meddeler relevante kurser ud til respektive udvalgsformænd. 

e. FKC/SP fremlagde principper for evt. brug af skattefri godtgørelse, som blev taget til efterretning.  

f. Ingen yderligere emner til/fra kassereren. 

 

 



Ad pkt. 8 

a. IL og FKC deltager i Regionalmøde DGU i Roskilde den 27. oktober. FKC tilmelder. 

b. LS, FKC og FA deltager. FKC tilmelder. 

c. Annegrethe Krogager er kommet med en del forslag til puljen til projekter for aktive ældre.  

d. Referat taget til efterretning. 

e. SP orienterede om ny organisering af idrætten i Greve. 

f. Budgetforhandlinger pågår – endnu ikke afsluttet. 

g. Intet yderligere. 

 

Ad pkt. 9 

FU: tirsdag, den 4. november kl. 17 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 21.00 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

08.10.2014 


