
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 8 / 2014 

Dato:  2. december 2014 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. 7 den 04. november  2014. 

b) Klubnyt 14 og 15 – bemærkninger til emnerne. 

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

d) Sekretariatsarbejdet div. emner. 

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 

e) Bane og Miljøudvalget. 

f) PR og Infoudvalget – 2015 indsatsen - referat vedhæftet fra møde den 11. novb. 

g) Handicapudvalget. 

 

4. Klub og ApS 

a) Samarbejds- og Driftsudvalg. 

b) Klubhus og Cafe. 

c) Projekt- og arbejdsgrupper i den nye organisation 

Herunder kommende udspil fra Lotte, Frank og Frede efter Udviklingskonferencen i DGU den 22.    

november og Idrætsrådets indspark om frivillige ved foredrag af Esben Danielsen den 26. november. 

herunder honorering/belønning af leverede indsatser.  

      

5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Klubaftener. 

b) Skoleprojektet indstillet til ”Årets Idrætspris”.  

c) ”Sport 2014” i Herning den 10. januar 2015. 

d) Opsamling og evt. aftaler efter bestyrelsesmøde nr. 6 den 25. november. 



6. Intern drøftelse. 

a) Golfspilleren i Centrum 

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

c) Drøftelse af status og det kommende arbejde med den overordnede organisationsplanlægning  

udvalg, bestyrelse og organisation. 

d) Drøftelse af nuværende aftale af 23. april 2014 om fordeling af NGU og DGU kort. 

e) Klubbens planlagte træningstilbud i 2015 – alle kategorier.  

f) Brugen af Juniortrænere i år og fremefter.  

g) Aktivitets- og turneringsplanen 2015. 

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

Omfang, mængder og anvendelse af udspil (postkort) fra Inge og Lotte i mail af 31. oktb.  

i) Evt. nyt fra ”Task Force Klublokale”. 

j) Evt. emner til fortrolig drøftelse af Aftaler/krav – jfr. kontrakten mellem Klubben og ApSet. 

k) Om fremtiden. 

 

7. Økonomi. 

a) Forberedelse af budgetforhandlingerne med ApSet om 2015. 

b) Nye budgetkrav 2015 v/Fkc og Stig. 

c) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Gennemgang og nærmere drøftelse af emnerne i referat fra DGU’s Regionsmøde i Roskilde d. 27. 

oktober – Se mail fra Fkc (DGU) af 31. oktb..  

b) Ansøgning til DGU – Pulje til projekter for Aktive ældre. Mail af 25. september. 

c) Om Idrætsrådet –Valgmøde 26. novb. 

d) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møder – plan for 2015. 

 

10. Mødets afslutning. 

 

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

Der var ingen yderligere emner til dagsordenen. Der arbejdes på at der kan træffes nogle overordnede 

beslutninger, så mødeaktiviteten primo 2015 bliver mindre. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 7/2014 godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 14 og 15 taget til efterretning. 

c. Greve Golf har haft en del medieomtale i form af diverse artikler i løbet af 2015. Ellers intet at 

referere. 

d. Sekretariatsarbejdet fungerer fint.. 

e. Intet at referere.  

 

Ad pkt. 3 

Punkterne a til g - De faste udvalg - refereres under ét. Ved det seneste bestyrelsesmøde den 25. november 

er dette detaljeret refereret. Emnerne herfra blev drøftet af FU og taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 4 

a. FKC udfærdiger dagsorden til SU og Driftsudvalg med overordnede punkter. Der indkaldes til møde 

i december. 

b. Cafeen fungerer i det daglige på Sekretariatsbemanding og køkken/restaurantbemanding efter behov 

i vintermånederne. 

c. FKC havde forlods sendt materiale fra konferencen den 22. november. LS havde lavet materiale. FA, 

FKC og LS mødes og arbejder videre. Indhold og økonomi skal drøftes med ApS. Udspil tilstræbes 

http://www.grevegolf.dk/


at ligge klar til infomøde den 3. februar. Hvert af de faste udvalg skal tilstræbe at skitsere mindre 

afgrænsede opgaver/arbejdsgrupper. Der skal ligeledes udarbejdes forslag til tidsfrister for de enkelte 

opgaver samt honorering af samme. 

I forbindelse med det frivillige arbejde er alle forsikret via en kollektiv forsikring gennem Dansk 

Idrætsforbund.  

 

Ad pkt. 5 

a. Klubaften Ris/Ros afholdes i forbindelse med Infoaften i februar. 

b. Skoleprojektet blev i vort område nummer 2 i kampen om Årets Idrætspris. 

c. Vi har i skrivende stund ikke hørt noget omkring de ansøgte billetter til Sport 2014 i Herning, så vi 

må antage, at vi i år ikke er kommet i betragtning. 

d. Intet at referere 

 

Ad pkt. 6 

a. Alle bestyrelsesmedlemmer har nu adgang til ”Golfspilleren i Centrum”. Hver udvalgsformand har 

desuden fået en liste fra LS over de medlemmer, som har tilkendegivet, at de ønsker at yde et stykke 

frivilligt arbejde.  

b. Der er fortsat udfordringer med at få Virk.dk til at fungere. LS / FKC er på sagen. 

c. Der skal tages nye ensartede fotos af alle bestyrelsesmedlemmer/udvalgsmedlemmer. Deadline er 3. 

februar. Ligeledes udarbejder IL en ny organisationsplan, hvor Træningskoordinatorfunktionen i 

Eliteudvalget nedlægges (opgaven løses nu af FU). Tak til Claus Lindqvist der hidtil har løst 

opgaven.  

Michael Stoltenberg (Idrætsråd) samt Torben Lindholm (Jura) indsættes i ny stabsfunktion benævnt 

Konsulentgruppe sideordnet med økonomiudvalget. 

d. FU drøftede tildelingen af DGU og NGU kort og blev enige om følgende:  

Formand og Næstformand: NGU nordisk kort. 

De øvrige to medlemmer af FU tildeles et DGU Danmark kort. 

Resten af kortene (3 stk. DGU Danmark) fordeles mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De som 

ikke måtte mene at benytte kortene i tilstrækkeligt omfang vil få tilbud om refundering af green fee 

omkostninger jf. BS beslutning af 23. april 2014.  

e. Klubbens oplæg til de samlede tilbud om træning i 2015 til Juniorer, Begyndere og Elite er på plads. 

Omkostningerne hertil forhandles med ApSet ved de kommende drøftelser. 

f. Punktet blev drøftet på seneste BS møde. Anvendelse af de af klubben uddannede juniortrænere har 

ikke været tilfredsstillende i den forløbne sæson. Juniorudvalget og Axel Krag indkalder 

juniortrænerne til et indledende møde i starten af sæsonen med info til alle juniortrænere. FU har en 

forventning om, at de uddannede udnytter deres kompetencer til fordel for klubbens juniorer. 

g. Der lægges i skrivende stund de sidste hænder på Aktivitets- og turneringsplanen, så denne kan 

offentliggøres på www.grevegolf.dk 

h. LS og IL arbejder med markedsføring via Sundhed. 

i. ”Task Force Klublokale” fortsætter arbejdet med ansøgninger osv. 

j. Intet at referere. 

k. Intet at referere. 

 

Ad pkt. 7 

a. Økonomiudvalget arbejder med budgetforhandlingerne med APS’et herunder priser på træning samt 

støtte til de frivillige. 

b. Budgetkrav 2015 færdiggøres af FKC og SP. 

c. Bestyrelsesmedlemmer samt økonomiudvalg kan ikke deltage i lodtrækningen i forbindelse med 

konkurrencen om præmier blandt medlemmer der kontingentbetaler via PBS. 

 

Ad pkt. 8 

a. Der var ved Regionsmødet forslag om en ny model for Danmarksturneringen. GGK støtter den 

eksisterende model for Danmarksturneringen.  

Ved regionsmødet blev det fastslået, at der ikke kan etableres et fælles advarselsregister for dårlige 

betalere. 

http://www.grevegolf.dk/


b. Intet svar fra DGU 

c. Michael Stoltenberg blev ved møde den 26. november valgt til Idrætsrådet. 

d. 29. januar afholder DGU ”Den gode begyndelse”. FU ønsker at GGK deltager. Deltagere udpeges 

senere. 

LS og IL deltager i Greve Frivilligcenters arrangement ”online foreningsbibliotek” den 20. januar 

2015. IL tilmelder. 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde 14. januar 2015. Her planlægges møder for 2015. 

  

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19.30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

23.12.2014 


