
 

Greve Golfklub - Bestyrelse 
REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2017 

Dato:  24. november 2017 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BH) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Stine Kiel Larssen (SKL) Golfmanager 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg 

Roland Pedersen 
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen. Der var afbud fra Jesper Carstensen, Roland Pedersen og Michael 

Stoltenberg. 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

a) Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde 4-2017 den 11. oktober.  

b) Diverse orientering fra formanden og FU.  

 Sekretariatsmøderne – virksomhed og referater v/FKC 

 Personalesituationen 

 

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde 4 af 11. oktober. Referatet ligger 

tilgængeligt i dropbox samt på klubbens hjemmeside.  

Formanden orienterede: 

Siden seneste møde den 11. oktober, hvor golfmanager Stine Kiel Larsson deltog for 

første gang, er der sket en del. Bla. har de medlemmer der hyppigt har ”no show” på 

reserverede golfboxtider modtaget en venlig skrivelse fra sekretariatet med en forklaring 

på vigtigheden af at bekræfte sine tider i golfbox og der er sat gang i reparation af dræn på 

banen.  

Den verserende handicapsag med et enkelt medlem er udsat, da formanden for udvalget 

var forhindret i at deltage i et møde i forbindelse med dagens bestyrelsesmøde. Der 

indkaldes snarest til et møde.  

LS havde orienteret formanden om, at hun som udgangspunkt ikke mente, at posten som 

frivilligkoordinator skulle ligge i FU. Hvis der kunne findes enighed om dette, var LS 

villig til at fortsætte som frivilligkoordinator på bestyrelsesniveau. Hvis dette ikke var 

tilfældet, ønsker LS ikke at fortsætte som frivilligkoordinator og trækker sig således fra 

både FU og bestyrelsen. 

 

 

 



Personalesituation: 

Der er intet særligt at referere om personalesituationen. Sekretariat: Sarah-Cathrine 

Wandsø, Stine Kiel Larsson og Charlotte i køkkenet samt Axel som pro. Herudover er 

Tonny ansat året ud samt Jafer i køkkenet.  

På personalesiden er Søren og Kenneth ansat som greenkeepere. Niels Lohse er gået fra 

den 15. november iflg. aftalen. Efter planen er han tilbage igen den 1. marts. Herudover er 

eleven Joachim fortsat ansat. 

Klubben har afholdt MUS-samtaler med de ansatte, der hører under klubben. Søren 

Christensen har takket ja til et lederkursus.  

 

Pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg 

Møde nr. 3 blev afholdt i tilslutning til bestyrelsesmødet. Referat afventes.   

 

Pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

Grundig gennemgang over flg. emner fra hvert af de 7 faste udvalg:  

a) Orientering om/referat af møder og arbejde i sæsonen indtil nu 

b) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) Orientering om udvalgets planer og arbejde i resten af sæsonen 2017. 

d) Orientering om udvalgets planer og arbejde i 2018 

e) Udvalgets sammensætning 

 

Punkterne refereres samlet under de respektive udvalg i det omfang det er relevant: 

 

Baneudvalget v/Ole Kahlen 

OK redegjorde udvalgets arbejde. Udvalget hverver fortsat frivillige dels til baneservice, 

som har været i aktion 26 dage i sæsonen, men også til en kommende servicegruppe for 

modtagelse/sekretariat.  

Bunkers er fortsat et problem og den megen regn har bidraget yderligere til problemerne 

med bunkers i 2017. Bunkers på hul 5 er drænet, hul 13 er fortsat et problem.  

Bunkers vil fortsat have prioritet for 2018. 

Tårnet på hul 15 er færdiggjort, rækværk forbedres og der monteres et skilt med ”eget 

ansvar”.  

I den senere tid har banen forsøgsvis været lukket om morgenen ved rimfrost. Græsset er 

fortsat i vækst. Derfor skader det græsset, når der trædes på det ved frost. Græsset 

knækker og der skabes grobund for svampesygdomme og andre sygdomme. Senere på 

vinteren, når græsset er gået i hi, er dette ikke længere et problem. SKL finder er farbar 

vej at formidle dette til klubbens medlemmer. 

 

Debat: BH spurgte de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvad de svarer til golfspillere, der 

spørger, hvorfor der kan spilles på Greve Golfbane året rundt. SKL svarede at det primært 

handler om de græstyper, der anvendes på banerne og Greve har en hårdfør græstype. 

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

JD orienterede om udvalgets arbejde med udgangen af sæsonen. De sidste to turneringer 

har været afholdt: afslutningsturneringen og greenkeepernes hævn. Desuden har udvalget 

bistået ved afviklingen af juleturneringen. 

Udvalgsmedlem Thomas Pedersen ønsker at træde ud af udvalget. Arne Hansen træder 

ind i udvalget. Udvalget har de seneste måneder arbejdet på kalenderen for 2018, som i 

grove træk er en gentagelse af 2017.  

Som noget nyt vil udvalget forsøgsvis lade medlemmerne selv indtaste deres scores ved 

turneringer. Dette blev afprøvet ved afslutningsturneringen. 

Efter ønske fra eliteudvalget spillede eliten i 2017 slagspil fra back tee i et par turneringer. 

Dette tiltag gav ikke nogen mærkbar ændring i tilslutningen fra eliten til vores 

klubturneringer. Derfor vil der i 2018 hovedsageligt blive spillet stableford fra klubtee i 

vores almindelige klubturneringer.  



Begynderudvalget v/BH 

I overensstemmelse med udvalgets 2018-fokusområde, som er "kompetenceudvikling af 

faddere og begyndertrænere", arbejder udvalget med dette indsatsområde på en række 

områder herunder vil der blive arrangeret løbende kursusdage og aftener med interne og 

eksterne kræfter. 

Udvalget arbejder ligeledes på at udarbejde en præsentationsside, hvor nygolfere nøjagtigt 

kan se, hvad de skal igennem i begynderforløbet 

De vilde kaniner (HCP 54 – 36) arbejder godt og er en stor succes. 

 

Pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl.  

a) Evt. drøftelse af emner fra FU møde nr. 7 – 2017 

b) Aktivitetskalenderen 2018 v/Jeppe Dohn  

c) Medlemsmøde  

 Arv og Testamente – Advokat Allan Schouw-Petersen d. 30. oktober 

d) Status ad hoc udvalget vedr. starterhus v/FKC 

e) Dana cup 2018 – status v/FKC 

f) Anvendelsen af Golfspilleren i Centrum v/LS) 

Drøftelse af muligt info-/brugermøde med DGU for bestyrelsen. Oplæg ved LS.  

 

FU referat fra møde nr. 7: der var ingen kommentarer til referatet.  

Aktivitetskalender: seneste udgave udsendt kort før mødeafholdelse. Væsentlige 

punkter: Golfens Dag bliver ikke en parturnering som de seneste mange år. Derimod 

afholdes én udgave af DJGA juniorturneringen. Dette sikrer forhåbentlig tilstrækkeligt 

med frivillige til Golfens Dag.  

Som noget nyt afholdes en åben generationsmatch. Det er et led i en DGU kampagne.  

Herreklubben har fremsat ønske om gunstart på 18 huller (modsat hidtil 9 huller) ved 

månedsafslutningerne i månederne maj, juni, juli, august. Dette kan måske i større grad 

end hidtil tiltrække klubbens elitespillere. 

Medlemsmødet om arv og testamente var en succes.  

Starterhuset er så vidt færdiggjort. Der mangler endnu lidt elektrikerarbejde. Huset 

males først i 2018. Fordelingen af de anvendte midler til starterhuset er 20000 kr. fra 

sponsorer (Danbolig og Santander), 10000 kr. fra golfbox-transaktioner, de resterende 

10000 til 20000 kr. tages over driften.  

DANA cup: det er endnu ikke klart, om DANA cup i 2018 kan afvikles under samme 

betingelser som hidtil. Vi afventer svar fra DANA, som har fået en ny bestyrelsesstruktur. 

Golfspilleren i Centrum har været drøftet såvel i forretningsudvalget som i 

samarbejdsudvalget. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvor stor nytte klubben har af 

Golfspilleren i Centrum i forhold til pris men også arbejdet ved at læse og formidle 

resultaterne af GiC. LS indstiller til at vi ikke fortsætter, idet det ikke kun er et spørgsmål 

om pris men det er svært at aflæse et entydigt billede af resultaterne. Det er besluttet at 

indkalde Jonas Meyer / DGU til et møde.  

BH: vi bør bede Jonas Meyer fremlægge en oversigt over GGKs udvikling over de senere 

år. SKL: der er klubber der anvender GIC i kommunikationen til medlemmerne ”se her, vi 

gør dette….”. 

 

Pkt. 6 Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. november 2017 – bilag vedhæftet 

b) Overordnet økonomisk status 

c) Resultatopgørelse af SGS samarbejdet i 2017 

d) Forberedelse af budget 2018 

e) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

BF gennemgik klubbens økonomi startende med medlemsoversigten. Det er positivt at se 

at der er lidt færre udmeldelser end normalt på denne årstid.  

Der afholdes et snarligt møde med ejerne, hvor der forhandles om budgetter for 2018. 



Regnskabet ser bedre ud end budgetteret. 2017 vil slutte med et mindre overskud. 

I indeværende år har 100 af klubbens medlemmer valgt at tilkøbe SGS adgang med frit 

spil i klubberne Køge, Vallø, Falster, Ishøj, Harekær, Sydsjælland. Denne mulighed er 

tilsyneladende god merværdi i medlemskabet for de medlemmer, som tilkøber det.  

Den økonomiske udligning mellem klubberne kan finde sted iht. den fastsatte 

fordelingsnøgle. Det er bemærkelsesværdigt og glædeligt at konstatere, at Greve – trods 

SGS samarbejdet – rammer det budgetterede tal for greenfee for 2017. 

Budget 2018 BF har modtaget budgetter fra de enkelte udvalg og der arbejdes på disse. 

 

Pkt. 7 Fremtid 

a) Short Game – DGU modellerne – etablering af bane – deltagelse junior/senior. 

b) Fastsættelse af datoer for ris og ros samt ordinær generalforsamling 2018. 

c) Status projekt ”ranglisteturnering” ultimo juli 2018. 

d) Er der særlige forslag til opsamlings- og organisationsmødet for bestyrelsen den 20. 

januar.  

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

 

Short Game: DGU har i en årrække kørt en short game turnering på juniorsiden. Dette 

implementeres også for seniorspillere. Turneringen vil løbe hvert år fra 1. maj til 30. april 

med start 1. maj 2018. Greve tilslutter sig denne turnering pr. 1. maj 2018. Indspilsområde 

og puttinggreen anvendes til formålet. Dette vil kunne anvendes i forbindelse med et 

samarbejde med f.eks. Diabetesforeningen samt andre patientforeninger.  

Ris og Ros møde 2018: onsdag, den 7. februar 2018 

Generalforsamling 2018: tirsdag, den 13. marts 2018 

Ranglisteturnering 2018: ud af den samlede præmiesum er der p.t. tilsagn om de 12.500 

kr.  

 

Pkt. 8 Forretningsudvalget o.a. orienterer om evt. aktuelle emner vedr.  

Nyhedsbreve o.a. fra Greve Kommune og andre myndigheder, idrætssammenslutninger i 

kommunen, Ældresagen, DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

Bla. status vedr.:  

a) Idrætsrådet – debat og valgmøde den 6. december 

b) Møde med konsulenterne Morten Reynhard og Peter Jul Lange fra IFS.  

c) To ansøgninger til Greve Kommunes breddeidrætspulje indsendt – kopi vedhæftet. 

d) DGU – nye persondataregler v/IL 

e) DGUs Regionalmøde den 31. oktober i Sorø v/IL og FKC.  

f) Regnvandsbassin Tune Syd – status v/FKC 

g) Evt. andre emner 

 

Idrætsrådet: Intet at referere. Møde den 6. december.  

Netværkssamarbejde: Klubben er blevet kontaktet af kommunens idrætskonsulenter 

vedrørende et erhvervssamarbejde. Samarbejder rummer ingen problemer i forhold til 

netværket i Greve Golf, men kan derimod tjene som et supplement hertil og det er derfor 

besluttet at takke ja til samarbejdet. Samarbejdet er tænkt som en form for company day, 

hvor deltagerne får information om, hvad klubben kan tilbyde.  

Klubben har to emner til kommunens puljer.   

Persondataregler: Det synes stadig usikker om hvad de nye persondataregler kommer til 

at betyde for klubberne. Vi afventer udspil fra DGU. Emnet var på dagsordenen ved 

regionalmødet i Sorø den 31. oktober samt på GAF møde, hvor SKL og SCW deltager. 

DGU opfordrer i første omgang klubberne til at forholde sig afventende.  

Regnvandsbassin Tune Syd: Arbejdet er p.t. udskudt, da der er indløbet en klage i 

sagen. 

 

Pkt.9 Mødekalender: 

FU møde nr. 1 er fastlagt til 10. januar 2018  



Bestyrelsesmøde nr. 1 er fastlagt til 20. januar 2018 – heldagsmøde.  

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 17.00 

 

For referatet  

Inge Larsen 

10.12.2017 
 


