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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 8 / 2015 

Dato:  5. november 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. 7 den 15. september 2015 

b) Klubnyt 8/2015 – 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 møde 9 og 10 v/Jeppe Dohn 

e) Bane og Miljøudvalget. – Ny baneplejeplan 

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) Fast konkret og dagligt arbejde med GIC – Efter ”Masterclass” v/LS – bilag tidligere aftale 

vedhæftet. 

e) Skilte for servicevejledning  

f) Aftale om Golfhæftet 
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5. Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a) Status på indretning af det nye klubkontor og det nye klublokale v/SP. 

b) Evt. nyt fra udvalget for evaluering af aktivitetskalender 2015 og forberedelse af 2016 

c) Evt. nyt fra Sponsorudvalget. 

d) Evt. nyt vedr. skoleprojektet 2016 

 

6. Intern drøftelse 

a) Evaluering af Ris – Ros – infomøde den 18. oktober 

b) De første udkast til den overordnede ”Klubaftale” – udkast fra FKC og de indgåede fra udvalgene 

drøftes. 

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) Klub i Klubben – Par tre v/KFC 

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

g) Personaleforhold 

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. november 2015 – bilag vedhæftet. 

b) Aktuel økonomisk status – bilag eftersendes v/SP. 

c) Budgetforberedelse generelt 

d) Udlodningsmidlerne 2015 – 2016 v/FKC 

e) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8. Kommune, DGU, DIF m.fl. 

a) Fast opfølgning på DGU’s sundhedsarbejde – bl.a. seneste DGU Klubnyt 

b) DGU’s regionalmøde – 21. oktober v/IL og FKC 

c) Evt. nyt fra Idrætsrådet. 

d) Evt. nyt fra FrivilligCenter Greve  

e) DIF – Sport 2016 i Herning 

f) Evt. andre emner fra/til.  

 

9. Næste møde  

 

10. Mødets afslutning. 

  

Ad pkt. 1 

Formanden åbnede mødet.  

a. Der blev ikke tilføjet yderligere punkter til dagsordenen. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 7: ingen kommentarer. Referater godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 8/2015. Emner taget til efterretning, ingen kommentarer. 

c. PR udvalget udsender løbende artikler til diverse medier. Der har været en del annoncer i TUNE 

posten samt en artikel om DANA Cup i såvel TUNE Posten som SYDKYSTEN. 

Ellers intet at referere. 

d. Sekretariatsarbejdet. Sekretariatet er overgået til vinteråbningstider. Roland Pedersen er ansat i en 

midlertidig stilling i sekretariatet.  

e. Det er lykkedes at få et møde med Greves Borgmester Pernille Bechmann i stand. Mødet finder sted 

den 1. december kl. 10. Ellers 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. 

d. Turneringsudvalg: referater taget til efterretning.  

e. Bane- og Miljøudvalg: Der er udarbejdet en fin baneplejeplan, som er offentliggjort på 

www.grevegolf.dk 

f. PR og Infoudvalget: intet at referere. 

g. Handicapudvalget: intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 

a. Samarbejds- og Driftsudvalget 

Intet ny at referere. Der holdes møde 27. november. 

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

der er taget initiativ til en række arrangementer som Mortens Aften m.m. Der annonceres lokalt 

vedrørende disse arrangementer.  

c. Der er intet nyt om begyndertræneruddannelsen.  

d. LS deltog i Masterclass omkring Golfspilleren i Centrum. Det er tydeligt at Restaurant og Bane er 

meget vigtige parametre i Golfspilleren i Centrum.  

DGU tilbyder at sende en konsulent ud i klubben og instruere i optimal brug af Golfspilleren i 

Centrum. Der var enighed om at dette kunne være en god idé. LS foreslog at der fremover kommer et 

fast punkt med et indsatsområde i Golfspilleren i Centrum på alle dagsordner til bestyrelsesmøderne. 

LS kontakter Stine omkring adgang til Golfspilleren i Centrum for alle udvalgsformænd m.fl.  

e. FKC har møde med Greves borgmester den 1. december. Ved dette møde vil bl.a. problematikken 

omkring skilte for servicevejledning bliver drøftet. 

f. Greve har indgået aftale med Golfhæftet for 2016. I den forbindelse blev klubben tilbudt af afholde 

en runde af Golfhæftet Trophy. Det blev imidlertid – i samråd med Jeppe Dohn – besluttet at 

konditionerne for denne turnering var for strikte og indtægtsmulighederne for ringe. Klubben har 

som følge heraf takket nej til at afholde Golfhæftet Trophy. 

 

Ad pkt. 5 

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

stort set er færdigt. Der er allerede afholdt flere arrangementer i klublokalet. 

b. Jeppe Dohn arbejder med færdiggørelse af aktivitetskalenderen for 2016. Det foreslåede fællesmøde 

den 15. november er indtil videre udskudt til januar. Aktivitetskalender drøftes ved bestyrelsesmøde 

den 27. november.  

c. Sponsorudvalget i klubregi er sat i værk med deltagelse af Kim Burmeister Nielsen, Tonny 

Jørgensen, Jeppe Dohn, Sarah Cathrine Wandsø (som repræsentant for APS’et) samt FKC. Der er 

p.t. intet nyt fra udvalget. 

d. Skoleprojektet kører efter planen og er ligeledes på dagsordenen ved det forestående møde med 

Greves borgmester. Ved det nyligt afholdte DGU regionalmøde i Næstved var de øvrige 

tilstedeværende meget interesserede i især at høre om logistikken i at få transporteret eleverne til 

golfbanen. Dette varetages delvist af en frivillig fra klubben. 

 

Ad pkt. 6 

a. Infomøde den 18. oktober havde et andet fokus end de hidtil afholdte infomøder i februar. Det var 

tydeligt, at der her i højere grad var fokus på banen, turneringer osv. eftersom dette var i frisk 

erindring hos de fremmødte. Der var enighed om at infomødet i februar fortsat gennemføres, da der 

her er fokus på økonomi osv. 

b. FKC havde forlods udsendt første udkast til klubaftale. Dette er på dagsordenen ved det fælles 

bestyrelsesmøde i januar. Inge sender de tekster, som p.t. er på hjemmesiden omkring de enkelte 

udvalg til de respektive udvalgsformænd samt færdiggør organisationsdiagram, så dette kan 

fremlægges ved januarmødet. 

c. Udskudt til 23. januar kl. 09.30. Der startes med morgenkaffe og arbejdes i gennem hele dagen. 

d. Fastholdelsesproces: der er planlagt en turnering for ”mellemgruppen” i forbindelse med Linksugen i 

uge 29.  
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e. Klub-i-klubben ”par 3”. I takt med at der – på opfordring fra et par prøvemedlemmer - er oprettet et 

nyt medlemskab benævnt ”Klubgolfere”, som kun gælder på par-3 banen, har de samme 

prøvemedlemmer foreslået at oprette en form for klub-i-klubben for disse medlemmer. Klubben er 

åben for ideen og ser tiden an. 

f. ”Task force klublokale” overdragelsesforretningen er tæt på at kunne finde sted. Der mangler enkelte 

opgaver omkring vvs-arbejdet samt toiletdøre, inden byggeregnskabet kan opgøres.  

g. Personaleforhold refereres ikke. 

 

Ad pkt. 7 

a. Medlemsstatus: klubben har rundet de 1000 medlemmer.  

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

c. SP fremlagde budget fra økonomiudvalget. Dette blev taget til efterretning. 

d. Udlodningsmidler 2015 / 2016: Tonny Jørgensen arbejder med dette. 

e. Intet yderligere at referere.  

 

Ad pkt. 8 

a. DGU sundhedsarbejde. Intet at referere.  

b. DGU Regionalmøde den 21. oktober i Næstved. Klubbens forslag om log in ved debat på golf.dk 

blev vel modtaget ved mødet. Vi afventer. 

c. Nyt fra idrætsrådet: intet nyt.  

d. FrivilligCenter Greve: intet nyt 

e. DIF sport Herning 2016: der var enighed om at klubben – i lighed med tidligere år – deltager i 

lodtrækningen om to billetter til arrangementet. 

f. Intet nyt 

 

Ad pkt. 9 

Næste møde: 

FU:  12.01.16 kl. 17:00 

(Bestyrelsesmøde 27.11.2015) 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 19:30 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

17.11.2015 


