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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 7 / 2015 

Dato:  15. september 2015 kl. 18 

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. 6 den 6. august 2015 

b) Klubnyt 7/2015 – 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 fra møde 3. september v/Jesper Carstensen.  

d) Turneringsudvalget – bilag referat fra møde 5. august v/Jeppe Dohn 

e) Bane og Miljøudvalget. – Internt møde med ApS’et udsendes af IL. 

f) PR og Infoudvalget  

g) Handicapudvalget. 

     

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg. 

b) Klubhus og Cafe. 

c) Status på begyndertræneruddannelse - hvem skal uddannes hvordan og hvornår (ML og AK plan) 

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

august.  

e) Fast konkret og dagligt arbejde med GIC – ”Masterclass” – bilag vedhæftet. 

f) Skilte for servicevejledning – bilag div. mail med Roskilde Kommune. 
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5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Status på det nye klubkontor og det nye klublokale. 

b) Udvalget for evaluering af aktivitetskalender 2015 og forberedelse af 2016 – forslag fra FKC til 

overordnet kommissorium.  

c) Sponsorarbejde – status v/FKC 

d) Banekontrol/service – jf. tidligere udsendt materiale. 

e) Skoleprojektet 2016 – bilag mail af 3. september vedlagt. 

f) Vallø – Greenfeeaftale mail af 11. september. 

g) DANA Cup nyt punkt tilføjet 

 

6. Intern drøftelse 

a) Forslag for 2016 v/FKC 

b) Ris – Ros – infomøde den 18. oktober 

c) Bestyrelsens opsamlingsmøde – jf. beslutning på sidste møde pkt. 6a. 

d) Fastholdelsesproces, jf. FU 6- IL og LS status ”mellemaldergruppen”. Forslag fra FKC om særlige 

turneringer. 

e) ”Task Force Klublokale” vedr. den bygningsmæssige færdiggørelse. 

f) Forslag om ”golf.dk debat med login” – DGUs regionalmøder. 

g) Personaleforhold 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. september 2015 – bilag vedhæftet. 

b) Aktuel økonomisk status – bilag i mail af 10. september fra SP. 

c) Budgetforberedelse til alle udvalg. 

d) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Fast opfølgning på DGU’s sundbedsarbejde – bl.a. seneste DGU Klubnyt (vedhæftet) 

b) DGU’s regionalmøde – 20. eller 21. oktober 

c) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

d) FrivilligCenter Greve – Kontaktmøde – mail af 11. september. 

e) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møde  

 

10. Mødets afslutning. 

  

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Punkt 5G blev tilføjet ”DANA Cup” 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 6: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 7/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. 

c. PR udvalget udsender løbende artikler til diverse medier. En artikel efter DANA Cup er under 

udarbejdelse. IL fik udleveret en række aviser med artikler til scanning og uploading på 

www.grevegolf.dk . Ellers intet at referere. 

d. Sekretariatsarbejdet. En del af økonomiarbejdet er overført til Benny Flindt.  

e. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 3 

a. Begynderudvalg: intet at referere.  

b. Juniorudvalg: intet af referere. 

c. Eliteudvalg: der er udsendt referat fra møde den 3. september. Referatet taget til efterretning. 

http://www.grevegolf.dk/
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d. Turneringsudvalg: referat fra møde 5. august taget til efterretning.  

e. Bane- og Miljøudvalg: den 1. september blev der afholdt en internt møde med ApS’et. Referat er 

under udarbejdelse og udsendes separat af IL. 

f. PR og Infoudvalget: intet at referere. 

g. Handicapudvalget: intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Møde afholdt forud for FU-møde. Referat udsendes separat af IL. 

b. Klubhus og Café drives fortsat med samme personale. Der var enighed om at maden var rigtig god 

og varieret. Der tilbydes ofte en dagens ret.  

c. Michael Stoltenberg og FKC mødes snarest omkring begyndertræneruddannelsen. I samme moment 

skal det stadfæstes hvor længe prøvemedlemmer skal kunne fortsætte i prøvemedlemskab.  

d. Greve Golf deltager i DGU’s kampagne ”giv en gave for livet”, som er søsat i kølvandet af Made in 

Denmark i Himmerland. Den 30. august var kampagnens første søndag. Der kom fem medlemmer, 

som hver især havde tage en potentiel ny golfspiller med. De fem gæster harmonerer med DGUs 

forventninger om at kunne rekruttere i alt 500 nye golfspillere på landsplan via denne kampagne. 

Kampagnen fortsætter i Greve Golf på alle søndage i september. 

e. GIC masterclass-kursus afholdes i løbet af efteråret. LS deltager den 27. oktober i Slagelse.  

f. Der er opsat skilte i hhv. Roskilde kommune og Greve kommune med anvisning til golfbanen. 

Roskilde kommune mener imidlertid at skiltet er opsat forkert og der verserer derfor en 

korrespondance med Roskilde Kommune omkring dette. FKC forbereder i anden anledning et møde 

med borgmesteren omkring forskellige forhold, der vedrører Greve Golf.  

 

Ad pkt. 5 

a. Status på det nye klubkontor og klublokale: FU-mødet blev afholdt i det nye klublokale, som rummer 

mødefaciliteter til ca. 30 personer. Arbejdet er kommet langt. Der mangler kun få småarbejder i 

klubkontoret og klublokalet. Toilet og bad er dog endnu ikke etableret. SP sørger for indkøb af de 

sidste ting til klubkontoret.  

b. Der er etableret et ad hoc-udvalg for evaluering af klubbens aktivitetskalender. Udvalget består i 

første omgang af Jeppe Dohn, FKC og IL samt en repræsentant fra sekretariatet. FKC har udarbejdet 

et overordnet kommissorium for arbejdet i udvalget. Der indkaldes til møde i udvalget snarest.  

c. Et sponsorudvalg i klubregi er sat i værk. Via GIC havde klubben fået kontakt til to medlemmer, som 

viste interesse for sponsorarbejdet. Den ene måtte springe fra, så det første møde blev afholdt med 

deltagelse af Kim Burmeister Nielsen, Jeppe Dohn, Sarah Cathrine Wandsø (som repræsentant for 

APS’et) samt FKC. IL foreslog at spørge Tonny Jørgensen, som har arbejdet intensivt med 

fundraising i forbindelse med etablering af førstesalen, om eventuel deltagelse i udvalget. FKC har 

efterfølgende fået tilsagn fra Tonny Jørgensen, som således deltager i udvalget.  

d. Baneservice og –kontrol er igangsat. Politik og retningslinjer er nedfældet og ligger på 

www.grevegolf.dk. Ole Kahlen er udnævnt som ansvarlig for området. Der er indkøbt veste til 

synliggørelse af de, som udfører arbejdet. Ole rekrutterer løbende egnede personer til dette. Der 

informeres officielt til alle medlemmer inden sæsonstart 2016. Der var enighed om at der skal være 

fokus på vejledning – ikke kontrol.  

e. Skoleprojektet der pågår forhandling omkring økonomien i skoleprojektet fremadrettet. 

f. FKC arbejder fortsat med at få en Greenfee-aftale i stand med Vallø. 

g. Status på DANA CUP: dagen var fin. Deltagelse var forholdsvist i lighed med 2014. Modellen med 

indberetning af antal timer fortsættes fra d.d. til DANA CUP 2016. LS udarbejder skabelon til 

anvendelse af timeregistrering, som rundsendes til udvalgsformænd.  

  

Ad pkt. 6 

a. FKC gennemgik kontingentpriserne for 2016, som var forhandlet færdige med baneejerne og snarest 

muligt meldes ud til medlemmerne.  

http://www.grevegolf.dk/
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b. Ris – Ros – Infomøde den 18. oktober. Mødet afholdes i umiddelbar tilknytning til 

afslutningsturneringen den 18. oktober. Der indkaldes via Golfbox. Selve mødets indhold drøftes ved 

førstkommende bestyrelsesmøde den 1. oktober. 

c. Bestyrelsens opsamlingsmøde, som besluttet på møde den 18. juni, er endnu ikke fastlagt. Punktet 

drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde den 1. oktober. 

d. Fastholdelsesproces: pga. ferie er LS og IL ikke kommet videre med arbejdet omkring ”alders-

mellemgruppen”. FKC foreslog en turnering forbehold ”handicapmellemgruppen”. Der udspandt sig 

en debat omkring det sociale liv i forbindelse med turneringer (hvem deltager / hvem deltager ikke / 

hvorfor) 

e. I takt med færdiggørelsen af klublokale og klubkontor bliver arbejdet i task force gruppen mindre. 

Tonny Jørgensen er i den forbindelse rekrutteret til den nyligt oprettede sponsorgruppe (jf. punkt 5c) 

f. I kølvandet af det verserende skriveri på golf.dk var FU enige om at stille forslag om at der fremover 

skal logges ind på golf.dk for at debattere. Der skal således ikke være muligt at være anonym. FKC 

færdiggør et forslag, som stilles på DGUs kommende regionalmøder. 

g. Personaleforhold refereres ikke. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus: i skrivende stund har vi nået 1000 medlemmer.  

b. SP havde forlods udsendt økonomisk status, som blev taget til efterretning. 

c. SP har indkaldt alle udvalgsformænd til møde omkring budget 2016 den 24. september.  

d. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. IL forsøger ved lejlighed at skrive en artikel omkring golf og sundhed.  

b. IL og FKC deltager i DGU Regionalmøde den 21. oktober i Næstved. 

c. Nyt fra idrætsrådet: intet nyt.  

d. FrivilligCenter Greve. Formanden for frivilligcentret er inviteret til et kaffemøde i Greve Golf for at 

høre mere om klubben. 

e. Følgende 2016 datoer er meldt ud fra DGU: 

Danmarksturneringen: 23./24. april - 28./29. maj – 13./14. august. Oprykning 3./4. september 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

FU:  05.11.15 kl. 17:00 

(Bestyrelsesmøde 01.10.2015) 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 20:00 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

19.09.2015 


