
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 6 / 2015 

Dato:  6. august 2015 

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. 5 den 26. maj 2015.. 

b. Klubnyt 6/2015 – 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  

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 

b. Klubhus og Café 

c. Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper i den nye organisation, jfr. Pkt. 4c i referat fra FU 3.  

Status på selvstyrende arbejdsgrupper – Baneudv.  

Tilbagemelding og drøftelse efter møde mellem LH, LS og FKC den 30. juli. 

d. Status på begyndertræneruddannelse – hvem skal uddannes hvordan og hvornår (ML og AK plan) 

e. Status på opsamling og PR arrangement den 9. august efter sommerferiegolf for skoleelever – v/IL 

f. Deltagelse i DGU’s landsdækkende rekrutteringskampagne ”Giv en gave for livet” efter MiD den 30. 

august. 

      

5: Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a. Nedsættelse af udvalg for Evaluering af aktivitetskalenderen 2015 og forberedelse af 2016 (jf. pkt. 6 

a på seneste bestyrelsesmøde) 



b. Sponsorarbejde 

c. Start af banekontrol/-service – jf. tidligere mail. 

d. Skoleprojektet – evaluering 

e. Vallø – Greenfeeaftale – mangler endnu 

 

6: Intern drøftelse. 

a. Drøftelse af organisationssammenhænge. 

Intern information, mødefrekvens m.m. 

Organisationsweekend (forslag JC på sidste bestyrelsesmøde) 

Infomøde for medlemmer (forslag fra IL på sidste bestyrelsesmøde) 

b. Drøftelse af emner fra erindringsnotat fra møde Stine KL og FKC den 30. juni (jf. pkt. 5f på sidste 

bestyrelsesmøde) 

c. Status DANA CUP v/LS 

d. Brugen af præmiesponsorater – mail SP af 21. maj og KFC 15. april 

e. Om fastholdelsesproces, jf. FU 4 og 5 samt bilag MS/FKC 19. maj og (drøftelse i pkt. 4 

begynderudvalget på sidste bestyrelsesmøde, bl.a. om mellemaldersgruppen) 

f. Foreløbig evaluering af Linksugen 

g. Evt. nyt fra ”Task Force Klublokale” 

h. Personaleforhold 

 

7: Økonomi. 

a. Medlemsstatus – 1. august 

b. Referat v/SP fra møde den 27 juli 

c. Aktuel økonomisk status 

d. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8: Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a. Deltagelse i kommunens sundhedsuge 

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

c. Evt. nyt fra Idrætsrådet 

d. FrivilligCenter Greve – Kontaktmøde – Frivillig Fredag – bilag mail 22. og 30. juni vedhæftet. 

e. 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. 5: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 6 og 7/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. Dog ærgerligt at netop 

oprettede fælleskurser ikke kom med i klubnyt nr. 7, som blev sendt ud tirsdag, den 4. august.  

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

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

d. Sekretariatsarbejdet. Der er aftalt nyt møde den 11. august vedrørende sekretariatsarbejdet med 

opfølgning på møde den 27. juni herunder de økonomirelaterede opgaver.  

e. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 3 

a. Begynderudvalg: intet at referere.  

b. Juniorudvalg: intet at referere. 

c. Eliteudvalg: intet at referere. 

http://www.grevegolf.dk/


d. Turneringsudvalg: referat fra møder den 21. maj og 17. juni taget til efterretning.  

e. Bane- og Miljøudvalg: intet at referere. 

f. PR og Infoudvalget: intet at referere. 

g. Handicapudvalget: intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Der blev afholdt møde den 16. juni. Fra APS’et deltog Jakob Lunøe og Stine Kiel Larsson. 

Mødereferat er lagt på www.grevegolf.dk. 

b. Der var intet at referere under klubhus og café. 

c. Projekt- og selvstyrende arbejdsgrupper – Status. 

Arbejdet med de selvstyrende grupper er indtil videre indstillet. Det har ikke været muligt at 

rekruttere tilstrækkeligt med frivillige til etablering og opretholdelse af disse grupper. 

I stedet tænkes igangsat en ny model. Alle klubbens medlemmer inddeles i 18 lige store grupper. 

Hver medlemsgruppe (på ca. 50 medlemmer) får tildelt et hul, som gruppen er ansvarlig for. 

Formålet med denne inddeling er at banen skal fremstå i bedst mulig stand. Medlemmerne kan gøre 

en stor og vigtig indsats her ved at holde teestedet rent og pænt samt samle affald på deres respektive 

hul. Arbejdet består altså i – ad frivillighedens vej – at samle brækkede tees, cigaretskodder, 

madpapir osv. op.  

Arbejdsgruppen omkring hul 19 (terrasseområdet/blomsterkrukker osv) vil fortsat bestå og der 

forsøges rekrutteret yderligere en frivillig til at assistere Aase i dette arbejde. 

d. Begyndertræneruddannelse: Axel Krag og Michael Stoltenberg kommer med en plan for 

begynderuddannelsen, som forventes at være et forløb over 2 x 3 timer. Det skal herefter i 

samarbejde med FU/FKC besluttes hvem der skal tilbydes at deltage i 

begyndertræneruddannelsesforløbet.  

e. Opfølgning på sommerferiegolf aflyses pga. manglende tilslutning. IL giver besked til de frivillige, 

som har tilbudt deres hjælp. 

f. GGK deltager atter i år i den landsdækkende rekrutteringskampagne ”giv en gave for livet” i 

forbindelse med Made in Denmark.  

Det er tanken at alle medlemmer af GGK får en voucher, som kan bruges til at invitere en ven til at 

komme og spille golf ”giv en gave for livet”. Hver søndag eftermiddag i september vil det være 

muligt at invitere en gæst (nygolfer) ud at spille på Greve. Der vil blive lukket et antal tider (f.eks. 

fem tider) søndag eftermiddag, som kan bruges til dette formål.  

MS arbejder på at færdiggøre materialerne i samarbejde med FKC. 

 

Ad pkt. 5 

a. Udvalg for evaluering af aktivitetskalender 2015 

Der blev nedsat et ad hoc udvalg, som skal evaluere på aktivitetskalenderen 2015 samt forberede 

aktivitetskalenderen 2016. Udvalget består af Jeppe Dohn, Inge Larsen og i det omfang det skønnes 

nødvendigt FKC samt repræsentanter fra sekretariatet. 

b. I forbindelse med Golfspilleren i Centrum havde to medlemmer meldt sig til at deltage i 

sponsorarbejdet. Det drejer sig om Dan Rasmussen og Kim Burmeister Nielsen. FKC har kontakt 

med begge.  

c. Arbejdsgrundlaget for banekontrolarbejdet er under udarbejdelse. Ole Kahlen kommer med oplæg 

til dette. 20 frivillige har via Golfspilleren i Centrum vist interesse for arbejdet. Banekontrol 

forventes således igangsat snarest. 

d. Skoleprojektet: FKC har været i dialog med Peter Roslev og det er under overvejelse om projektet 

skal fortsætte i samme form som hidtil. Der er ikke noget endeligt nyt i sagen. 

e. Vallø greenfeeaftale. Der er intet nyt. FKC er tovholder. 

 

Ad pkt. 6 

a. Drøftelse af organisationssammenhænge 

IL havde beklaget sig over at nogle opgaver, som reelt ikke hører under hendes ressortområde 

alligevel endte der og havde i den forbindelse stillet spørgsmålstegn ved den nuværende 

mødefrekvens i bestyrelsen. Dette sammenholdt med forslaget om en organisationsweekend blev 



drøftet. Det blev besluttet at indkalde til et opsamlende møde, hvor organisationssammenhænge samt 

udvalgskommissorier kan præsenteres. Evt. et søndagsmøde med en 9 hullers turnering for 

bestyrelsesmedlemmerne.  

For så vidt angår det ved tidligere lejligheder drøftede medlemsmøde (som afslutning på sæsonen) så 

blev det besluttet at afprøve en sådan model. Der inviteres således til en klubeftermiddag søndag den 

18. oktober kl. 15. Samme dag spilles der afslutningsturnering, så mødet tænkes afholdt i umiddelbar 

forlængelse heraf. Der vil ikke være nogen egentlig dagsorden for mødet, som bare skal være en 

uhøjtidelig brainstorm for medlemmerne. Der serveres kaffe og kage ved lejligheden. 

b. Erindringsnotat: intet at referere. 

c. DANA CUP der er udsendt invitation til godt 100 frivillige og tilmeldingerne er begyndt at strømme 

ind. FKC aftaler yderligere omkring dagen (forplejning osv) 

Under drøftelserne af betingelser for deltagelse tidligere på året blev det besluttet at ansatte ikke i sig 

selv kunne deltage. De ansatte er dog inviteret, men der var i FU flertal for at de ikke skulle kunne 

komme i betragtning til præmier. FKC informere de inviterede ansatte herom. 

d. Præmiesponsorater: intet at referere 

e. Fastholdelsesproces. IL og LS arbejder videre på en model for at få igangsat en ”klub-i-klubben” for 

mellemaldersgruppen (ca. 19 – 35 år)  

f. Linksugen: JDs notat fra ugen er taget til efterretning. 

g. ”Task force klublokale” der mangler ganske få ting, før lokalerne på 1. sal er klar. I forbindelse med 

den under punkt 6a nævnte ”klubeftermiddag” vil der blive arrangeret en mindre ”indvielse” af 

lokalerne. 

h. Personaleforhold refereres ikke 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus pr. 1. august 987 medlemmer.  

b. Referat fra møde 27. juli 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: FU skønner det ikke  umagen værd at deltage i dette. PR-

arbejdet har ikke været optimalt.  

b. Klubben har også fået afslag på den nye ansøgning afsendt til DGU omkring puljer til projekter for 

aktive ældre.  

c. Nyt fra idrætsrådet: intet nyt.  

d. Den nylig ansatte konsulent for Frivillingcenter Greve har anmodet om et møde. FKC inviterer på en 

kop kaffe i klubben sammen med SP. 

e. Under eventuelt meddelte SP at han havde fået en forespørgsel fra et medlem om at etablere 

bridgearrangementer, da vi nu råder over lokalerne til sådanne formål.  
IL redegjorde for status for regionsholdene. To hold har vundet deres respektive grupper og er videre i 

turneringen. Klubben kan ikke yde tilskud til prøvespil og forplejning i forbindelse med spil i puljerne og de 

eventuelle videre finalerunder. Ved evt. deltagelse i finalerne kan holdene få tilskud til prøvespil, forplejning 

og andet.  
 

Ad pkt. 9 

Næste møde tirsdag, den 15. september ca. kl. 18 (efter SU møde) 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

06.08.2015 


