
 

Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2014 

Dato:  4. august 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. 3 den 19. maj 2014. 

b. Klubnyt 8, 9 og 10 – vi løber emnerne igennem. 

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 – Åbent Hus 23. og 24. august – plakat, pressemeddelelse, div. materialer er 

udarbejdet – Fkc medbringer. Iværksættes efter mødet. 

b. Juniorudvalget – herunder mødereferat nr. 1 af 28. maj – vedhæftet. 

c. Eliteudvalget – herunder mødereferat nr. 2 af 12. maj og 3 af 16. juni - vedhæftet.  

d. Turneringsudvalget.  

e. Bane og Miljøudvalget. 

f. PR- og Infoudvalget. 

g. Handicapudvalget. 

 

4: Klub og ApS 

a. Samarbejds- og Driftsudvalg – møder og status. 

b. Linksuge i uge 29 – referater fra 8. og 22. maj vedhæftes - foreløbig evaluering. 

c. Klubhus og Cafe – officiel indvielse 5. august – afvikling.  

      

5: Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

a. Klubaften – forslag fra Frank i mail af 28. juni.  

b. Projekt skolereform – Endeligt projekt. 

c. Frivillig Fredag – mail af 27. juni fra Fkc 

d. DANA CUP - Status på Sponsoraftale og indberetning af frivillige til Frivilligfesten den 6. 

september v/ Lotte og Fkc. 

  

 



6: Intern drøftelse. 

a. Lorentzasagen – mail af 28. juni fra Fkc. 

b. Børneattester - Status på det nye system. 

c. Golfspilleren i Centrum – mail af 30. juli fra Fkc. 

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

e. Drøftelse af status på den overordnede organisationsplanlægning – udvalg, bestyrelse og 

organisation. P.T. kun forslag fra PR og Info der vedhæftes. 

f. Forberedelse af bestyrelsesmøde den 4. september. 

g. Om fremtiden. 

 

7: Økonomi. 

a. Mødereferat fra møde nr. 3 den 17. juli – vedhæftet. 

b. Medlemsstatus – vedhæftet. 

c. Aktuel økonomisk oversigt og pengestrømsanalyse – udsendt af Stig. 

d. Budgetorientering af udvalgsområder 

e. Nordea Fonden – fondens fundats v/Lotte jfr. sidste møde. 

f. Om kursusbetaling og andre lign. Problemer – senest mail af 29. juni fra Fkc.. 

g. Forslag til forretningsgange vedr. økonomiske forhold i Greve Golfklub – vedhæftet. 

h. Principper for evt. brug af Skattefri godtgørelse – Stig/Fkc medbringer skitse. 

i. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

8: Kommune, DGU, DIF m.fl. 

- Møde med Borgmester Pernille Beckmann d. 24. juli. 

- Samarbejde med både Kommune og DGU om Åbent Hus den 23. og 24. august. 

- Status på ansøgninger.. 

- Ekstraordinær Generalforsamling i FrivilligCenter Greve v/FKC 

- Evt. andre emner fra/til. – TIF 90 år d. 20. juni. 

 

9: Næste møde. 

 

10: Mødets afslutning. 

 

 

Ad pkt. 1 

Ingen tilføjelser til dagsordenen. 

 

Ad pkt. 2 

a. Referat nr. 3/2014 godkendt og er lagt på www.grevegolf.dk.  

b. KLUBNYT 8, 9 og 10. Emnerne fine. FKC orienterede om at der havde været problemer med at 

modtage nyhedsbrevet hos de medlemmer, som havde mailadresse @tunenet.dk.   

c. Der har været flere artikler siden sidst (PINK CUP, Danmarksturneringen, Linksuge osv.) 

d. Sekretariatet har haft travlhed i særdeleshed i forbindelse med byggeriet. 

e. Intet at referere.  

 

Ad pkt. 3 

a. Åbent Hus: FKC sender materiale til IL mhp at lægge på hjemmeside samt sende til pressen. DGU 

”postkort” om Åbent Hus arrangementet udleveret til omdeling i medlemmerne netværk. 

b. Juniorudvalg: referatet taget til efterretning - intet at referere. 

c. Eliteudvalg: referater taget til efterretning - intet at bemærke. 

d. Turneringsudvalg: intet at referere. 

e. Bane- og miljøudvalg: intet at referere  

f. PR- og Infoudvalg: intet at referere  

g. Handicapudvalg: intet at referere. 

 

 

http://www.grevegolf.dk/


Ad pkt. 4 

a. Intet at referere – møder planlagt til uge 34. 

b. Linksuge i uge 29: Evaluering på ugen. Arrangementet vil blive gentaget. Enighed om at der er stor 

interesse for ”par-/holdturneringer”. Der skal inviteres noget tidligere fremover.  

c. Klubhus indvies officielt den 5. august med deltagelse af Borgmesteren samt diverse officielle 

personer.  

 

Ad pkt. 5 

a. LS og Frank Adrian arbejder videre med ideer til klubaften. 

b. I forbindelse med den nye skolereform iværksættes samarbejde i det kommende skoleår med 6. 

årgangselever fra to skoler i området. 

c. Frivillig Fredag: enighed om at deltage. Programmet vil ligge mere på det 

banemæssige/miljømæssige (som er unikt for vores forening) frem for f.eks. træning osv., som kan 

opleves i alle foreningen. SP kontakter kommunen. 

d. DANA CUP: der er nu lukket for at melde frivillige på. Tallet er på over 100. LS udsender 

invitation, tilmelding skal ske til FKC. 

 

Ad pkt. 6 

a. Intern drøftelse – intet at referere. 

b. Børneattester: LS orienterede om status.  

c. Golfspilleren i Centrum: FKCs mail af 30. juli taget til efterretning. SKL orienterer om GIC på 

kommende bestyrelsesmøde. 

d. Adgang til e-boks og Virk.dk på plads med fem brugere.  

e. P.t. kun modtaget udvalgsbeskrivelse fra PR- og Infoudvalg.   

f. Bestyrelsesmøde den 3. september bygges op omkring GIC, udvalg samt økonomi. FKC udsender 

dagsorden.  

g. 2015 prismodel er ved at blive færdiggjort.  

 

Ad pkt. 7 

a. Referat fra møde nr. 3 den 17. juli taget til efterretning. 

b. 947 medlemmer. 

c. Økonomisk oversigt blev gennemgået. Økonomien følger det udarbejdede budget.  

d. Budgetorientering. Kassereren har efter aftale med FU forhøjet eliteudvalgets budget med kr. 3000. 

e. LS orienterede omkring NORDEA FONDENS fundats: 

Beløb > 100.000: kan søges én gang årligt (ansøgning i april / svar december) 

Beløb < 100.000: kan søges løbende. Svarfrist ca. 3-4 mdr.  

Det aftaltes at LS og IL finder (sundhedsfremmende) formål, som GGK kan søge midler til. 

f. FKC mail af 29. juni vedr. dobbelt kursusbetaling. Alle tilmeldinger til kurser skal foregå gennem de 

respektive udvalgsformænd/LS. 

g. SP fremlagde forslag til forretningsgange, som medlemmerne af FU hver især gennemser mhp. 

efterfølgende godkendelse i bestyrelsen.  

h. FKC/SP fremlagde principper for evt. brug af skattefri godtgørelse, som blev taget til efterretning.  

i. Ingen yderligere emner til/fra kassereren. 

 

Ad pkt. 8 

- Mødet med Borgmester Pernille Beckmann den 24. juli var et godt og konstruktivt møde. Bormesteren 

fik udleveret en ”Greve Golfklub-mappe” (med al informationsmateriale), som vi skal sørge for at à 

jour føre løbende. IL’s oprindelige forslag til overordnet brochure omkring klubben (med udvalg og 

klubber i klubben færdiggøres og sendes) 

VisitGreve og OplevGreve: IL søger at finde ud af, hvordan vi markedsfører os her. 

- Åbent Hus 23./24. august behandlet under punkt 3a.  

- Ingen ansøgninger ude p.t. 

- FrivilligCenter Greve holdt ekstraordinær generalforsamling den 13. juni, hvor regnskaber samt 

budget blev godkendt. 

- FKC og Frank Adrian deltog i TIFs 90 års jubilæum den 20. juni 2014.  



 

Ad pkt. 9 

Følgende møder fastlagt: 

FU: Mandag, den 29. september kl. 17 

FU: tirsdag, den 4. november kl. 17 

Bestyrelsesmøde (udover kommende møde den 3. september) møde i uge 48 (dato/tid følger) 

 

Ad pkt. 10 

Mødet sluttede kl. 20.00 

 

 

Inge Larsen 

Referent 

05.08.2014 


