
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 7 / 2014 

Dato:  4. november 2014 

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 29. september og møde nr. 6 den 10. 

oktober 2014.  

b. Klubnyt 12 og 13 – bemærkninger til emnerne. 

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

d. Sekretariatsarbejdet div. emner herunder Franks forslag om årskalenderen som fast opslag, 

opslagstavlernes placering, indhold og pasning i det hele taget. Offentlig stiforbindelse, 

anvisningsskilte o.a.  

e. Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

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

a. Begynderudvalget – Referat i mail af 22.10. 

b. Juniorudvalget – skoleprojektet, juniorvinterturnering, brugen af juniorhjælpetrænerne.  

c. Eliteudvalget – Tilmelding 2015 Danmarksturnering, regionsturnering.  

d. Turneringsudvalget – Referat i mail af 26.10 

e. Bane og Miljøudvalget. 

f. PR- og Infoudvalget – Mange indlæg o.a. udsendt. Plan 2015 

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 orienterer mundtligt 

      

5: Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a. Klubaften – Henrik Knudsen, Ris, Ros, Regel 

b. Skoleprojektet indstillet til ”Årets Idrætspris” 

c. Sport 2014 i Herning den 10. januar 2015 

 

  



6: Intern drøftelse. 

a. Golfspilleren i Centrum – Status og mail FKC 31. oktober (DGU) 

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

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

organisation. PR og info, Eliteudv. tidligere udsendt. Turneringsudv. Mail FKC 2. november. Flere 

mundtlige forslag fra FKC 

d. Træningstilbuddet året ud – alle kategorier. Brugen af juniortrænere i år og fremefter. 

e. Aktivitets- og turneringsplanen 2015 – DGU datoer m.v. Mail Tino 26. oktober.  

f. Markedsføring via sundhed (fra sidste møde om DGU pjece og samarbejde med kommunen) Se 

udspil fra Inge og Lotte i mail af 31. oktober.  

g. Fortrolig rapport fra ”task force klublokale” 

h. Fortrolig drøftelse af aftaler/krav jfr. Kontrakten mellem klubben og APS’et 

i. Forberedelse af bestyrelsesmøde nr. 6 den 25. november. 

j. Om fremtiden. 

 

7: Økonomi. 

a. Referat møde den 23. oktober – mail Stig af 30. oktober 

b. Medlemsstatus – mail FKC af 2. november 

c. Aktuel økonomisk oversigt – udsendt af Stig 2. november. 

d. Budgetorientering af udvalgsområder 

e. Nye budgetkrav 2015 v/FKC og Stig. 

f. Orientering fra Lotte om system, arkiv, tilmelding, refusion og praksis vedr. kursus. 

g. Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

8: Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a. Orienteringer efter deltagelse i DGU’s Regionsmøde i Roskilde den 27. oktober  - se mail fra FKC 

(DGU) af 31. oktober – flere emner bl.a. nye HCP regler og andet. 

b. Ansøgning til DGU – pulje til projekter for aktive ældre. Mail af 25. september. 

c. Om idrætsrådet – seneste møde v/Stig – Valgmøde 26. november 

d. Idrætsfaciliteter – kommunal hjemmeside med PR mail FKC 2. november.  

e. Evt. andre emner fra/til. 

 

9: Næste møde. 

 

10: Mødets afslutning. 

 

 

Ad pkt. 1 

a. Ingen tilføjelser til dagsordenen. Generel drøftelse af mødeformer og sammensætning af dagsorden. 

Udvalgene skal være bedre til at informere på tværs.  

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 5/2014 og 6/2014 er godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 12 og 13. Emnerne blev gennemgået. Ingen bemærkninger til indhold og emner.   

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

d. FKC orienterede om sekretariatsarbejdet bla. om forslag til opsættelse af aktivitetskalender 

fortrinsvis via en infoskærm. Stiforbindelse er aftalt med APS’et. Der opsættes markeringspæle fra 

Tinggaardsvej til klubhuset. Der er endvidere søgt om golfbaneanvisningsskilte til golfbanen i 

lokalområdet.  

e. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 3 

a. Begynderudvalg: FU drøftede referat af 9. oktober. Emner til bestyrelsesmøde den 25. november 

pindes ud af FKC.  

http://www.grevegolf.dk/


b. Juniorudvalg: skoleprojektet fortsætter. Projektet er indstillet som kandidat til årets idrætspris. P.t. 

forsøges transportproblematikken flyttet over til kommunens ungdomsklubber.  

Order of Merit vinterturnering er sat i gang.  

FKC anmoder CL om plan for hvor meget juniorhjælpetrænere er blevet brugt i 2014? 

c. Eliteudvalg: FKC har tilmeldt holdene til Danmarksturneringen ud fra Jesper Carstensens 

udmeldinger. 

Eliteudvalget består nu af 10 personer efter at Bendt Nolsøe er indtrådt i udvalget.  

Roland Pedersen har oprettet forhåndstilmelding til Regionsgolf 2015 i Golfbox. Tilmeldingsfrist 22. 

november, således at RGP kan komme med sin indstilling omkring Regionsgolf 2015 til 

bestyrelsesmødet den 25. november.  

d. Turneringsudvalg: referat af 26. oktober taget til efterretning. Formanden trækker sig fra udvalget fra 

næste sæson. 

e. Bane- og miljøudvalg: intet at referere  

f. PR- og Infoudvalg: intet at referere  

g. Handicapudvalg: DGU har adviseret nye regler vedrørende EGA. Med baggrund i de generelle regler 

i Europa men med særlig afsæt i de nordiske lande. Medlemmerne adviseres omkring ændringer i 

god tid inden ikrafttræden. 

 

Ad pkt. 4 

a. Næste møde afholdes i december. 

b. Der arbejdes fortsat med at finde en forpagter. Nye åbningstider meldt ud i KlubNyt.  

c. Ved makkerturneringen den 19. oktober faldt et medlem i det glatte vejr på broen ved hul 4. Der er 

efterfølgende lagt en ”måtte” ud for at undgå lignende hændelser.  

 

Ad pkt. 5 

a. Klubaften afholdt den 3. november med Henrik Knudsen. En meget fin og underholdende aften.  

Der arbejdes på en klubaften den 9. december. Tema: Ris/Ros. Det forventes at udvalgsformændene 

er til stede ved mødet for at besvare spørgsmål.  

b. Skoleprojektet indstillet til årets idrætspris. 

c. Sport 2014 i lighed med sidste år har klubben kunnet søge om to billetter via lodtrækning til dette 

show. 

 

Ad pkt. 6 

a. Golfspilleren i Centrum. LS tager fat i de respektive udvalgsformænd omkring opfølgning på 

tilkendegivelser omkring frivillige.  

b. Der er stadig problemer med at få VIRK/E-boks til at fungere. FKC tager kontakt med SKL.  

c. Udvalgenes kommissorier er meget forskelligartede. For at få dem ensrettet tages der udgangspunkt i 

DGUs standarder, som præsenteres ved bestyrelsesmødet den 25. november.  

d. Træningstilbud: FKC får en timeoversigt fra SP omkring bruges af træningslektioner i de forskellige 

udvalg. Ud fra Axels faglige vurdering tages der stilling til, om nogle af juniorernes timer skal/kan 

overdrages til eliten.  

e. Aktivitets- og turneringsplan 2015. Tino har fremsendt udkast. FKC færdiggør kalenderen for så vidt 

angår seniorklubben. LS laver forslag til dato for frivilligturnering.  

Der skal opstilles principper for, hvornår der må/kan spilles hjemmekampe i regionsgolfen, så det 

ikke karambolerer med andre aktiviteter. Der træffes beslutning herom ved BS møde den 25. 

november.  

f. LS og IL har fremsat forslag til kort- og langsigtede ideer til markedsføring af Greve Golf via 

sundhed. En af de langsigtede ideer er en 9 hullers par-3 bane. Dette tages op i SU.  

På det kortsigtede plan skal der arbejdes videre med klubaftner samt postkort med baggrund i DGUs 

brochure ”9 huller til bedre sundhed”. Postkort tænkes distribueret til lægehuse m.m. til at lægge 

frem i venteværelser.  

g. Intern og fortrolig drøftelse ”task force klublokale”.  

h. Intern og fortrolig drøftelse af aftaler/krav – jfr. Kontrakten mellem klub og APS.  

i. FKC forbereder dagsorden til bestyrelsesmøde den 25. november.   

j. Intet af referere. 



 

 

Ad pkt. 7 

a. Referat af møde den 23.10.2014 blev gennemgået.  

b. Medlemsstatus. Medlem nr. 1000 er nået. 450 fuldtidsmedlemmer – som PR udvalget satte som mål i 

starten af året. 

c. Økonomisk oversigt udsendt af SP 2. november blev gennemgået. Økonomien følger det 

udarbejdede budget.  

d. Budgetorientering. Eliteudvalget har overskredet deres budget.  

e. Nye budgetkrav 2015 v/FKC og SP. 

f. LS udfærdiger arbejdsbeskrivelse om tilmelding, refusion og praksis vedr. kursus.  

g. Ingen yderligere emner til/fra kassereren. 
 

Ad pkt. 8 

a. Orientering efter FKC og Ils deltagelse i DGUs Regionalmøde i Roskilde den 27. oktober. Se mail af 

31.10.2014 med materialer fra DGU. Flere emner bla. nye HCP regler og andet. Ændring af regler 

påbegyndes på nordisk plan. 

b. Ansøgning til DGU – pulje til projekter for aktive ældre. Mail af 25.09.2014. Ansøgning indsendt. 

c. Om Idrætsrådet – seneste møde v/SP. Valgmøde 26.11.2014. En del debat i idrætsrådet om 

udarbejdelse af det nye idrætssekretariat. GGK opstiller Michael Stoltenberg til en medlemspost i 

Idrætsrådet. FKC, SP, MS deltager. 

d. Idrætsfaciliteter – www.visitgreve.dk / www.kultunaut.dk IL anvender allerede (jf. mail til FU af 13. 

august 2014) Siden blev senest anvendt ved åbent hus arrangement 23. / 24. august.  

e. Intet yderligere. 

 

Ad pkt. 9 

FU: tirsdag, den 2. december kl. 17 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19.33 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

06.11.2014 

http://www.visitgreve.dk/
http://www.kultunaut.dk/

