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Greve Golfklub 
Bestyrelsesmøde 3/2022 - Referat 

 

Møde: Bestyrelsesmøde  
3/2022 

Deltagere: Søren Leander Nielsen SLN 
Jeppe Dohn JD 
Ole Kahlen OK 
Thomas Pedersen TP 
Erik Westergaard EW 
Johny Fuchs JF 
Inge Larsen IL 
Sten Lawaetz SL 
Bruno Lundgård Hansen BLH 
Stine Kiel Larsson SKL 
 

Dato: 4. maj 2022 kl. 17 Afbud: Lotte Hansen 
  
 

 
Referat:  
 

 Gennemgang af aftalegrundlag mellem baneejer og klub.  
Tidligere formand FKC indledte med et historisk oprids af Greve Golfklub.  
Herefter gennemgik SKL de væsentlige dele af aftalegrundlaget.  
Alle kontrakter er udarbejdet med rådgivning fra DGU’s jurist samt de skabeloner, som 
DGU stiller til rådighed. Seneste gennemgang af kontrakterne er foretaget i efteråret 
2016 med virkning pr. 1. januar 2017.  
I september 2021 er jordlejen udvidet med leje af den nye puttinggreen.  
Medlemmer af forretningsudvalgets forventes at være bekendt med forholdene i 
kontrakterne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at få adgang til indhold 
i kontrakterne qua deres funktion i deres respektive udvalg.  
 

Ad pkt. 1 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 1/2022 – 30. marts 2022 
Beslutning:  
Efter bestyrelsesmøder udfærdiges et beslutningsreferatet, som udsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne. Deadline for kommentarer/rettelser er en uge efter 
modtagelse. 
 

Ad pkt. 2 Rigets tilstand. 
Banen - Aktuel status og nyt vedrørende golfbanen (Ole Kahlen) 
Banepleje starter nu efter sæsonplanen for klipning af greens, forgreens, teesteder og 
fairways, samt med bekæmpelse af kløver. Greenkeeperne vil blive fuldt optaget af 
klipning, efterhånden som vejret sætter gang i græsvæksten. 
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Der udestår færdiggørelse af puttinggreen og boldopsamler, som skal nås, inden alle 
mand er nødvendige på banen. Puttinggreen har modtaget vækstjord, som også er 
fordelt i den ønskede udformning, men jord mangler hele kanten rundt. Denne jord 
skulle være leveret fra Roskilde, men leverandørens jordforarbejdningsmaskine er 
defekt, hvorfor jord i stedet bliver hentet i Jylland. Dette forsinker projektet i mindre 
grad.  
Sprinkleranlægget er testet og det fungerer. Et par utætheder blev opdaget og er nu 
udbedret, inden resten af jorden bliver lagt ud. Puttinggreen tilsås snarest muligt og 
bliver dækket af en vækstdug, som sikrer varme og forhindrer indflyvende ukrudtsfrø. 
Hele området foran puttinggreenen ned mod 18. hul og mod 1. tee bliver også planeret, 
revet og tilsået med relevant græsblanding. Forventet åbning af greenen bliver primo 
august. 
 
Boldgraven mangler to tekniske installationer, der vedrører tilgang og afgang af bolde på 
den nye elevator, der står nede i boldgraven. Forventet ibrugtagning i uge 19/20.  
Herefter udestår design og bygning af en afskærmning af boldautomaten og 
boldelevatorer mod vejrliget. 
 
Baneservice har lige nu seks deltagere til rådighed. Der er indtil videre planlagt 
baneservice i 36 dage. Der vil på grund af enkelte hændelser blive baneservice om 
aftenen. Der er truffet medlem, som spillede uden booking i Golfbox i de sene 
eftermiddagstimer. Måske træffes der flere af den type spillere, evt. med ”gæster”.  
 
Formand/næstformand 
IL gav en kort status efter Golfens Dag, som blev afviklet den 24. april.  
Dagen forløb godt. De frivillige præsenterede klubben på bedste vis. Vi havde godt 30 
besøgende. 12 prøvemedlemskaber blev oprettet på dagen og efterfølgende er der 
kommet ca. 5 yderligere. Der er sendt tekst til artikel til TunePosten. 
 
BLH prioriterer at være synlig i klubben og deltage i arrangementer.  
Den 2. maj havde Greve Golf besøg af Jakob Thune, direktør for Teknik og Miljø/Kultur 
og Fritid i Greve Kommune.  
BLH og SKL havde møde med Jakob Thune med henblik på at præsentere ønsket om en 
belægning af tilkørselsvejen til klubben. Lokalplanen kræver, at det skal være en grusvej. 
Vi søger om dispensation for lokalplanen med en sandwichbelægning bestående af 
flydende asfalt pålagt lim og herefter grus.  
Forud for beslutningen, som tages den 2. juni i Teknik- og Miljøudvalget, afholdes der et 
formøde. GGK får en rapportering fra dette møde. JT var positiv indstillet.  
 
BLH deltog ved Tune IF’s årsfest. I den forbindelse inviterede BLH formanden for kultur- 
og fritidsudvalget Anne Marie Lyduch til at afholde et kommende udvalgsmøde i Greve 
Golfklubs lokaler. 
 
Herefter fortalte udvalgsformændene efter tur aktuelt fra udvalgene: 
 
EW – begynderudvalg 
50 nygolfere i turnus p.t.  
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JF – regel- og handicapudvalg 
Roland Pedersen og JF, som begge har deltaget i DGU’s dommerkurser, var til stede ved 
ranglisteturneringen Greve Masters den 24. april.  
JF har afholdt regelaften for Linksgreverne med fokus på hulspil.  
 
TP – Eliteudvalget 
Eliten er kommet i gang med træningen. Alle seks hold er i spil i den kommende 
weekend.  
TP meddelte, at han ønskede at stoppe som udvalgsformand og indstillede Nikolaj 
Rasmussen til at overtage posten. BLH og TP tager et møde med NR for at drøfte dette.  
 
JD – turneringsudvalget 
Åbningsturneringen blev afviklet med fuldt hus og det samme gjorde parmatchen Irish 
Twosome den 1. maj. Næste opgave er pinseturneringen samt at bistå Linksgrevinderne 
med afvikling af Pink Cup.  
 
SLN – Frivilligkoordinator 
Børneattester skal indhentes på bestyrelsen, ungdomsudvalget, Axel Krag, ansatte i 
sekretariatet og regelmæssigt involverede i skolegolf. SKL sørger for dette.  
 
Nyt fra sekretariatet 
Sekretariatet er udvidet med tre timelønnede kolleger, der i en turnus bemander 
sekretariatet lørdag formiddag mellem 8 og 11 til betjening af gæster og medlemmer 
(boldnøgle, indtjekning osv.)  
 

Ad pkt. 3 Økonomisk status.  
SL gennemgik den aktuelle økonomiske situation sammenlignet med det godkendte 
budget for 2022.  
Den økonomiske oversigt er baseret på tallene fra Economics. Estimatet bygger på den 
aktuelle viden, men der skal lægges relativt lidt vægt på tallene fra 1. kvartal, idet en del 
udgifter først realiseres senere på sæsonen.  
Aktuelt følger økonomien det budgetterede.  
Medlemstallene pr. 1. maj viser i alt 1313 medlemmer, heraf 876 aktivt spillende.  
 

Ad pkt. 4 Kort status fra Ad-hoc udvalget vedr. Banebelægning. 
IL gav en kort status på udvalgets arbejde indtil nu.  
Udvalget har holdt to møder.  
Problemet med no shows har været drøftet, ligesom generel golfboxetikette.  
 
Tiltag: opslag på sociale medier / tekst på scorekort / sandwichskilte ved driving range 
og 1. tee med påmindelse om at bekræfte sin tid / køre mere baneservice eller stille 
”startere” på 1. tee for at kontrollere om man har bestilt tid og bekræftet den.  
For at optimere brugen af banen især i weekenden, lægger sekretariatet tider sammen 
(2- og 1-bolde) Ved tidsbestilling i de berørte tidsrum, bliver spilleren gjort opmærksom 
på at sammenlægning kan forekomme.  
 
Kommunikation til medlemmerne er afgørende.  
 
Punktet drøftes mere indgående på mødet den 7. juni.  
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Ad pkt. 5 Analyse af Greve Golfklub - Dansk Golfunion.  
I samarbejde med Kim Uldahl Pedersen / DGU udarbejdes med analyse over Greve 
Golfklub med henblik på at afdække, hvad vi bør fokusere på i klubben og hvordan vi 
bedst muligt anvender analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum. SLN og BLH er 
tovholdere.   
De enkelte udvalg opfordres til at komme med input til analysen, hvis der er særlige 
områder, der ønskes belyst.  
 

Ad pkt. 6 Indstilling til ærestegn.  
Fortrolig drøftelse. Udsættes til møde 4/2022 den 7. juni 2022.  
 

Ad pkt. 7 Aktuel status Linksuge.  
Der etableres en overordnet styregruppe bestående af JD / SKL / IL og BLH.  
Styregruppen sætter de overordnede retningslinjer for afvikling af Linksugen. 
Undergrupper kan gøres ansvarlige for de enkelte turneringer.  
 

Ad pkt. 8 Sponsorarbejde.  
Klubben har modtaget en henvendelse fra et medlem, som tilbyder assistance til 
sponsorarbejde. Det er uklart, om der er tale om frivilligt arbejde eller professionel 
bistand. JD kontakter vedkommende.  
Klubben har tidligere nedsat et sponsorudvalg som stabsfunktion, refererende til 
forretningsudvalget. Udvalget har ikke været i funktion.  
Det blev besluttet at nedsætte et nye sponsorudvalg med henblik på at afdækket 
sponsormulighederne og snitfladen på sponsormulighederne mellem klub(klubber-i-
klubben) og ApS.  
Udvalget består i første omgang af SL og JD. TP vil gerne assistere i det praktiske 
opsøgende arbejde.  
 

Ad pkt. 9 Eventuelt. 
Datoer for efterårets møder: kommer ved junimødet.  
Torben Rasmussen har tilbudt at lave fotoserie. Hvis der er særlige ønsker til fotoserie, 
bedes udvalgene meddele dette til IL.  
 

 

For referatet 
Inge Larsen / 6. maj 2022 


