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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2015 

Dato:  26. maj 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. 3. den 26. marts og møde nr. 4 den 24. april 

2015.  

b) Klubnyt 4 og 5/2015 – 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 – bilag mail af 13. april beskrivelse af AM i Nyt fra Eliten.  

d) Turneringsudvalget – bilag referat fra møde 1. og 15. april v/Jeppe Dohn 

e) Bane og Miljøudvalget. 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget. 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg. 

b) Nye medlemskategorier – udenlandsk familie, par 3, Grevlinge. 

c) Klubhus og Cafe. 

d) Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper i den nye organisation jf. pkt. 4c i referat fra FU3 

- de grundlæggende principper 

- Status på selvstyrende arbejdsgrupper – Baneudv.  

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

- Hvilke projekter i år.  

e) PR kort med vægt på sundhed udarbejdet af Inge og Lotte 

f) Begyndertræneruddannelse – hvem skal uddannes og hvor. 
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g) Jubilæumsbegrebet bruges som PR – hvad og hvordan. 

h) PR rekord event – bilag idéoplæg fra SC m.fl. af 23. maj vedhæftes. 

 

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Status på regionsgolfen 2015. 

b) Skoleprojektet – evaluering. 

c) Vallø – Greenfeeaftale – mangler endnu. 

 

6. Intern drøftelse 

a) Kvalifikationskrav til deltagelse i DANA CUP – oplæg v/Lotte i mail af 23. maj. 

b) Status Børneattester v/Lotte. 

c) Drøftelse af serviceniveau – bilag mail fra Lotte af 20. maj vedhæftes. 

d) Brugen af præmiesponsorater – mail Stig af 21. maj og FKC 15. april. 

e) Forslag til oprettelse og regler for udnævnelse af Æresmedlemmer forelægges bestyrelsen.  

f) Status kurser – Vedr. arkiv, tilmeldelser, betaling, refusion m.m. – forelægges bestyrelsen.  

g) Om fastholdelsesproces jf. FU 4 pkt. 2.5 – bilag Michael Stoltenberg/FKC af 19. maj vedhæftes.  

h) Status Linksugen og aktivitets- og turneringsplanen 2015 – opdatering Jeppe Dohn 12. maj.  

i) Evt. nyt fra ”Task Force Klublokale” 

j) Personaleforhold 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. maj 2015 

b) Referat fra møde den 13. maj  

c) Aktuel økonomisk status. 

d) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Deltagelse i kommunens sundhedsuge – bilag af 24. maj vedhæftes. 

b) Ansøgning til DGU – pulje til projekter for aktive ældre. Ny ansøgning for 2015.  

c) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

d) 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. 3 og 4: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 4 og 5/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer (ved en fejl er der udgivet 

2 KlubNyt med nr. 3 og ét med nr. 5) 

c. PR udvalget udsender løbende artikler til diverse medier. Siden sidste møde har der været bragt en 

del artikler i Sydkysten og Tune Posten. Ellers intet at referere. 

d. Sekretariatsarbejdet (behandles under punkt 6c) 

e. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 3 

a. Begynderudvalg: intet at referere.  

b. Juniorudvalg: intet af referere. 

http://www.grevegolf.dk/
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c. Eliteudvalg: der er udsendt referat fra møde den 13. april. Referatet taget til efterretning. 

d. Turneringsudvalg: referat fra møder den 1. og 15. april taget til efterretning. Der er generel stor 

tilfredshed med udvalgets referater.  

e. Bane- og Miljøudvalg: intet at referere. 

f. PR og Infoudvalget: intet at referere. 

g. Handicapudvalget: intet at referere. 

Generelt til punkt 3 ”de faste udvalg”: Stig Person anfægtede den mangelfulde udfyldelse af regninger i 

caféen. Der må nødvendigvis være en større disciplin omkring dette. SP tager fat i dette med udvalgene og 

der indkøbes evt. et stempel, så de mest basale ting udfyldes. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der har ikke været afholdt møde i udvalgene på det seneste. Næste møde, den 16. juni forberedes. 

b. Der er i den seneste tid opstået ideer til nye medlemskategorier. Dels en kategori for medlemmer, 

som kun ønsker at kunne benytte træningsanlæg samt spille på Par-3 banen, dels en kategori for 

udenlandske familiemedlemmer, der er i Danmark for en længere periode og således ønsker at kunne 

spille golf og besidde et DGU kort og endelige en kategori for de helt små børn (2-5 år) ”Grevlinge”. 

Disse muligheder drøftes med APS’et.  

c. Klubhus og Café drøftes under punkt 6C. 

d. Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper – Baneudvalg.  

Arbejdet omkring rekruttering af frivillige til de selvstyrende grupper går fortsat mere roligt end 

ønsket. Som nævnt i referat 3/2015 vil FU afholde et møde med Lars Hartig med henblik på drøftelse 

af principper, formål og gruppestørrelser. LS ønsker at deltage i dette møde. FKC indkalder til dette 

møde.    

e. PR kort med fokus på sundhed er udarbejdet. LS og IL sørger for fordeling af disse.  

f. Begyndertræneruddannelse: FU drøftede hvordan vi tilsikrer at de personer som bevilges 

begyndertræneruddannelsen også i et ønskeligt omfang forpligter sig til at yde et stykke arbejde i 

klubben på længere sigt. Vi har ikke haft den ønskelige effekt af juniortrænerne i klubben. Det 

forventes at begyndertræneruddannelsen afholdes efter sommeren i klubben. 

g. Klub- / banejubilæum 

Klubben har nu erhvervet sig de første bolde, som blev slået på drivingrangen.  

Driving rangen blev indviet den 14. august 2005 

Banen blev indviet den 1. juli 2006 

Der arbejdes på at bruge jubilæet i forbindelse med planlægningen af 2016 sæsonen. 

h. PR rekordevent: der var enighed om, at der kan arbejdes på at lave en event om en verdensrekord i 

18 huller. Men forudsætningen er, at vi har en rimelig chance for at slå den eksisterende rekord. 

 

Ad pkt. 5 

a. Status på Regionsgolf: FKC efterlyste information omkring Regionsgolf. IL oplyste, at dette kan 

findes på hjemmesiden, hvor der linkes til regionsgolfens hjemmeside med resultater. Dette er også 

tilfældet med Danmarksturneringen.  

b. Skoleprojektet skal evalueres enten 20. eller 27. juni. 

c. FKC arbejder fortsat på at få greenfeeaftalen med Vallø på plads. 

 

Ad pkt. 6 

a. DANA CUP kvalifikationskrav: LS havde forlods udsendt de nye reviderede kvalifikationskrav, som 

allerede blev behandlet på FU 4/2015. Der er nu lagt sidste hånd på disse og LS skriver ud til de 

enkelte udvalgsformænd med henblik på at få navne på de personer, der skal indstilles fra de enkelte 

udvalg. 

b. LS oplyste om status på børneattester. LS har udbedt sig navne på de nye ansatte i caféen fra 

sekretariatet. 

c. Drøftelse af serviceniveau: udgangspunkt for dette punkt var bla. LS mail af 20. maj vedrørende den 

måde, sekretariatet fremstår på i det daglige samt graden af service. FKC tager et møde med de 
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relevante personer og SP har et møde den 4. juni omkring bla. dette. Resultatet af begge møder 

meldes tilbage til FU. 

d. Spørgsmålet omkring sponsorturneringer opstod på baggrund af AM/AM turneringen den 10. maj. 

Turneringen var overordnet en succes, men dels var der ikke lavet en forudgående aftale med APS 

og dels var der i FU enighed om, at turneringens sponsor fik en meget stor profilering og en masse 

PR for relativt få penge. Profileringen af Greve Golfklub var for lille. Dette skal ses i sammenhæng 

med at klubben gik glip af green fee på dagen. FU drøftede dette og der var enighed om at der skal 

ændres retningslinjer for anvendelse af præmiesponsorater jf. hovedkontrakten. Udspil til FU v/FKC.  

e. Forslag til oprettelse og regler for udnævnelse af æresmedlemmer vil blive forelagt bestyrelsen på 

næstkommende bestyrelsesmøde den 18. juni. 

f. Procedure omkring kurser (arkiv, tilmelding, betaling, refusion m.m.) forelægges bestyrelsen på 

næstkommende bestyrelsesmøde den 18. juni.  

g. Omkring fastholdelsesprocesser drøftedes det, hvilke ressourcer vi kan bruge omkring arbejdet med 

at fastholde medlemmer. Der var enighed om at en oplæg hhv. udsagn fra en udefrakommende i 

mange tilfælde vil vægte mere end når det kommer fra os selv. Der var derfor enighed om at forsøge 

at få et samarbejde i gang med såvel DGU samt med Hillerøds træner, som SP og FKC oplevede 

under DGUs temamøde. FKC kontakter Hillerøds træner. 

h. Status på Linksugen: næste møde i arbejdsgruppen afholdes den 2. juni.  

i. Task Force Klublokale: Torsdag, den 28. maj lægges der gulv (samt nyt gulv i stueetagen), der bliver 

spartlet, malet osv. På 1. sal etableres to arbejdsstationer. Netværksforbindelsen forstærkes, så 

udvalgene kan arbejde i klubhuset. 

j. Personaleforhold: intet at berette. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus forelå ikke til mødet.  

b. Referat fra møde 13. maj taget til efterretning. 

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

d. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. Deltagelse i kommunens sundhedsuge: Greve figurerer på kommunens materialer omkring 

sundhedsugen. Der er et særligt introduktionstilbud i forbindelse med dette.  

b. Ny ansøgning afsendt til DGU omkring puljer til projekter for aktive ældre.  

c. Nyt fra idrætsrådet: intet nyt. Der afholdes møde den 27. maj. 

d. Intet yderligere. 

e.  

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

August:  06.08.15 kl. 17:00 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 20:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

08.06.2015 


