
 

Greve Golfklub - Bestyrelse 
REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2018 

Dato:  9. oktober 2018 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Jeppe Dohn (JD) 

Bruno Lundgård Hansen (BH) 

Jesper Carstensen (JC) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Stine Kiel Larssen (SKL) Golfmanager 

 

Roland Pedersen (RP) 

Ole Kahlen (OK) 
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen. Afbud fra OK og RGP, som forlods havde fremsendt input fra 

deres respektive udvalg til dagens møde.  

FKC udtrykte tilfredshed med de seneste numre af klubnyt for så vidt angår 

banebeskrivelser. Klubstof mangler dog. I dag har klubben konfirmeret 2018s medlemstal 

overfor DGU, som anvender disse oplysninger til materialet til repræsentantskabsmødet i 

marts. Formanden oplyste, at den nye formand for Tune Idrætsforening havde foreslået et 

samarbejde mellem Greve Golfklub og Tune Idrætsforening. Hvilket der skal arbejdes på.  

Ingen yderligere tilføjelser til agendaen, hvorefter mødet gik i gang. 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

a) Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde 3-2018 den 21. juni.  

b) Diverse orientering fra formanden og FU.  

 Personalesituationen 

 Forslag om medlemskategorier, priser, m.v. for 2019 til generalforsamlingen 

2019. 

 Forslag til ris- og ros-møde 

 Forslag om ordinær generalforsamling 

 

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmøde 1. Referatet ligger 

tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 

  

Formanden orienterede: 

Personalesituationen. Intet nyt omkring 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. Der har manglet en mand i køkkenet i det 

meste af sæsonen. Vi håber at få oprustet i 2019. Greenkeeper-teamet har været lidt 

ustabilt i 2018. I løbet af sommeren blev der tilkøbt assistance fra den tidligere 



greenkeeperelev. 2019 ser ud til at blive mere stabilt, idet Per, der som planlagt holder 

pause fra november til og med februar, derefter kommer tilbage i en fuldtidsstilling, 

hvilket bliver en opgradering af greenkeeperstaben.  

Der var ingen kommentarer til det fremlagte forslag til medlemskategorier samt priser for 

2019, som bliver forelagt generalforsamlingen den 6. marts 2019. 

Ris- og ros-møde blev fastlagt til onsdag, den 6. februar 2019 

Ordinær generalforsamling blev fastlagt til onsdag, den 6. marts 2019 

 

Pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg 

Møde nr. 1 blev afholdt den 18. juni. Referat udsendt den 21. juni.  

 

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 2018. 

d) Orientering om udvalgets planer og arbejde i 2018 

e) Udvalgets aktuelle økonomiske status 

f) Udvalgets sammensætning 

 

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

 

Baneudvalget afbud fra Ole Kahlen 

Følgende indlæg fra indkommet fra OK. 

 Golfbanen blev hårdt ramt af den tørre sommer. Væksten gik i stå på fairways og 

rough, mens greens og tee-steder overlevede med vanding. 

Roughen var meget venlig mod spillerne, - boldene var synlige og kunne spilles. 

Fairways gav et langt rul. Ingen klager i den anledning. 

 Greens var ikke kønne, manglende græs og flere meget ujævne. Der var klager fra 

gæster og mange lokale spillerne.  

Der blev ved DGU i maj lavet en Banerapport med fokus på den generelle tilstand 

af greens, plejen af greens og jordprøver fra udvalgte greens  (hul 12 og 18). 

Resultatet af analyserne var positive. PH-værdi nærmer sig det rigtige niveau og 

CEC-værdien er hævet markant. CEC-værdien er jordens evne til at 

fastholde plantenæringsstoffer imod udvaskning. 

Vi blev anbefalet at tilføre mere kalium. 

Græsleverandøren besigtigede greens i juni og afleverede en rapport, som var 

knap så positiv. Greens har skader fra vinteren. Den græstype, som banen er anlagt 

med for mere en 10 år siden er ikke vintertolerant. 

Græsset starter vækst meget sent i sæsonen og slutter tidligt. Anbefalingen var 

anvendelse af vintergreens fra november til april og skåne sommergreens i den 

periode. Ellers var kuren straks dyb prikning med 12 mm spyd og intensiv 

prikning bagefter med 8 mm spyd, samt efterfølgende såning, sanding og vanding. 

Det var en hård kur midt i sæsonen. Vi valgte at så græs, tilføre sand, vande og 

håbe på vækst i sommervarmen. Græsfrø er ca. 2 - 4 uger om at etablere sig i 

overfladen. 

Greens og fairways er kommet sig helt efter sommeren.  

 Greens vil blive prikket til foråret. Lige nu eftersås på kryds i alle greens, stier og 

fairways prikkes og eftersås. Klippehøjden hæves en smule. 



 Greens på par-3 banen er en katastrofe. Der var ingen mulighed for vanding i 

sommer. De skal have den store tur med alle anbefalinger fra græsleverandøren. 

God øvelse om det virker. 

 Sommergreens opretholdes gennem vinteren, men de gøres større, hvor det er 

muligt (greenklipning så langt ud så muligt) og hullet placeres i green-kanten. Alt 

for at skåne mest muligt at greens. 

 Hegn er blevet repareret flere steder. Hegnet er flyttet ved tee 11 for at give en 

større indspilsområde. 

 Afstandspæle (gule og røde) bliver opsat i kanten af fairways. 

 Nye skraldespande er på prøve ved tee 6 og 8. 

 Græsarmering bliver anlagt på overgangen fra tee 4 til fairway (grøften). 

 Adgangsforhold til tee 10 (gul) bliver drøftet med greenkeeper. Der skal findes en 

løsning (trappe??) 

 Tårn og Starterhus mangler at bliver malet med træbeskyttelse. Der har været et 

par interesserede til bane- og områdevedligeholdelse. Der bliver taget kontakt 

snarest muligt.  

 Baneservice har kørt 21 gange og uden hændelser til indberetning. 

Der er 5 deltagere i baneservice. 5 nye interesserede fra Golfspilleren i Centrum 

(forår og sommer), har kun to svaret på mine henvendelser. Der er yderligere 2 

interesserede i seneste GIC, mens der en 1 interesseret i Baneudvalget. 

Jeg tager kontakt til de seneste 3. Desuden har jeg to andre, som kan hverves til 

foråret 2019. 

Baneservice agter at fortsætte i 2019. 

 Baneudvalget består af Axel, Søren Greenkeeper, Lars Hartig og jeg.  

Økonomi ønskes fastholdt i 2018 niveau, idet deltagelse i DGU-kursus i 

baneservice ønskes (forventet i foråret 2019). 

 Spil med Tempo var en stort anlagt kampagne fra DGU i uge 36 og 37. Det var 

reelt nogle videoer, flyers og plakater med gode råd til spil med tempo på banen. 

Det var ikke ukendte anbefalinger, men adfærd, som bør læres under 

begyndertræning og spil med faddere. 

Jeg har en del flyers, som kan overdrages til Begynderudvalget. De kan uddeles til 

alle nye spillere. 

Udbyttet af kampagnen er svært målbart, men DGU-budskaberne blev givet videre 

med flyers ved indskrivning, information på Klubnyt og på Facebook. 

Plakatopsætning er vanskeligt udendørs i Greve. De blæser og regner væk. Senest 

er plakatholder ved starterhuset blæst omkuld og ødelagt. 

Regel- og Handicapudvalg afbud fra Roland Pedersen 

Fire personer deltog i det nyligt afholdte kursus omhandlende regelændringer pr. 1. januar 

2019. DGU anbefaler, at man ikke igangsætter arbejdet med at implementere 

regelændringerne, før 2018-sæsonen er slut.  

BF tager sig af undervisningen i seniorklubben. 

Alle medlemmer skal tilbydes undervisning i de nye regler i forbindelse med klubaftner 

hen over vinteren.  

Klubben indkøber materiale til nye golfspillere. Baneejere køber materiale til salg i 

sekretariat/shop.  

RGP kursusbevilling flyttes til 2019 (pga. regelændringer) 



Begynderudvalg v/Bruno Lundgård Hansen 

BLH redegjorde for udvalgets arbejde. Mange medlemmer tilkendegiver via Golfspilleren 

i Centrum, at de er interesserede i arbejdet med nye golfspillere, hvilket der i 2019 vil 

blive behov for, idet der i den kommende sæson fortrinsvis vil være fokus på at drifte 

udvalgets arbejde.  

21. november afholdes møde for de interesserede frivillige.  

I 2018 har 75 været igennem begynderudvalget. De nye golfspillere har i 2018 generelt 

være lidt ældre og har haft lidt sværere ved at komme igennem forløbet. Men det 

overordnede billede ser fornuftigt ud.  

Udvalget indkøber profiltøj, som tydeligt skal profilere de frivillige overfor nye golfere.  

Ole Jensen stopper som kaninklubformand, men stiller sig til rådighed som ”konsulent”. 

Der skal dog findes en ny formand.  

Golfkørekort: der har i 2018 været afholdt tre weekender med golfkørekort. Dette trækker 

hårdt på udvalgets kræfter. Da Greve Golfklub i sin tid lancerede produktet ”golfkørekort 

på en weekend” var vi én af de eneste udbydere af dette produkt. Nu tilbydes dette i 

mange klubber. Bestyrelsen drøftede, om produktet efterhånden er udvandet. Resultatet af 

”golfkørekort” skal stå mål med de frivillige kræfter, der anvendes. BLH kommer med 

indstilling til næste bestyrelsesmøde vedr. eventuelt fortsættelse af golfkørekort. 

Det foreløbige resultat af årets prøvemedlemmer er: 16 fuldtidsmedlemskaber, 8 

hverdagsmedlemskaber, 5 greenfeemedlemskaber og 19 er fortsat i forløbet.  

Udvalget har fortsat fokus på kompetenceudvikling. Begyndertrænere tilbydes individuel 

træning hos AK, så de kan instruere begyndere korrekt i slagene.  

 

JD: spurgte til håndhævelse af reglerne blandt nye golfspillere. 

SKL informerede om ”en gave for livet”. Et nyt tiltag fra DGU i stil med de kendte boxe 

med oplevelser, som kan købes overalt. BLH og SKL sammensætter en pakke (evt. tre 

måneder gratis begynderforløb samt en handske og bolde) 

 

Ungdomsudvalget v/Michael Stoltenberg 

Udvalget har oplevet en afmatning. I januar var der således mange af klubbens 

ungdomsspillere, der ville spille på hold, men det viste sig at være vanskeligt at stille hold 

og klubben måtte således trække sig i nogle tilfælde.  

Det samme billede har vist sig om onsdagen, hvor udvalget har forsøgt at mobilisere 

juniorerne til at spille. Få tilmeldte sig. Grevlingegolf: evt. bruge flere kræfter på de helt 

små spillere.  

 

Udvalget bliver én mindre næste år, idet Per Bylund trækker sig fra arbejdet.  

 

FKC: måske kan vi udnytte det eventuelt kommende samarbejde med Tune 

Idrætsforening for så vidt angår rekruttering af unge.  

 

BF: det er uhensigtsmæssigt, at udvalget bruger så lille en del af det budgetterede beløb. 

Budgettet var 35.000 og der er brugt 6000.  

MS: udvalget vil måske søge om samme beløb, men evt. i form af nogle puljer, der kan 

søges, set i lyset af et eventuelt kommende samarbejd med Tune IF.  

 

FKC spurgte til DGUs junioruge. I år deltog 75 klubber. 1800 juniorer spillede med og 

det resulterede i 285 nye golfspillere. I 2019 har klubberne helt frit spil med hensyn til 

planlægning/afvikling/tidspunkt.  

MS: Det vil trække for meget på de frivillige, der for de flestes vedkommende er 

arbejdsramte.  

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

Der er indtil videre afviklet ni klubturneringsdage med i alt 475 deltagere – 200 unikke. 

Derudover golfhæftet trophy med 58 deltagere, DJGA Greve Junior Open med 91 



deltagere og endelig Linksugen med 557 deltagere. Generelt et lidt skuffende 

deltagerantal i klubturneringerne, bortset fra åbningsturneringen.  

Udvalget har afholdt syv møder. Typisk afholdes møder tre dage inden en turnering.  

JD ønskede bestyrelsens holdning til ABACUS Cup. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, 

at det var en god profilering af Greve Golfklub – også trods den sløje placering.  

Udvalget mangler endnu af afvikle afslutningsturnering samt greenkeepernes hævn. 

Indsamling af data til 2019-kalender er i fuld gang.  

Udvalget består af seks personer. Karin Søbæk udtræder, men Tina Flagstad indtræder. 

 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen  

Ambitionerne for 2018 var 

At førsteholdet forblev i 2. division, hvilket blev opfyldt. 

At andetholdet rykkede fra 4. til 3. division. Dette lykkedes ikke. Holdet blev nummer to i 

gruppen. 

At tredjeholdet forblev i 5. division, hvilket lykkedes.  

Der tilmeldes samme antal hold i 2019.  

Dameholdet var ramt af afbud allerede inden sæsonstart. De klarede ikke oprykning. JC 

bad om bestyrelsen godkendelse til fortsat at tilmelde et damehold.  

 

Udvalget afholder en lille afslutningsturnering den 25. november, hvor der bruges lidt 

penge.  

JC meddelte, at han trækker sig fra arbejdet i bestyrelsen senest den 1. december 2018.  

Der arbejdes på at finde en afløser for Jesper.  

 

Der ændres lidt på konceptet for regionsgolf i 2019. Regionsgolfskoordinator Gitte 

Christensen havde bedt om bestyrelsens holdning til at tilmelde et seniorhold i 

seniorkvalrækken i DGU.  

Efter en del drøftelser frem og tilbage dels om antallet af i særdeleshed damer i 

regionsgolf men også om banebelægninger samt klubbens holdning til regionsgolf 

generelt besluttede bestyrelsen at give grønt lys for et hold i senior kvalrækken. 

 

Bestyrelsen enedes om følgende regelsæt for regionsgolf: 

 

 Alle tilmeldte hold skal kunne mønstre minimum det krævede antal spillere samt 

en reserve (både dame og herre) 

 Alle hold skal tilbyde alle til holdet hørende spillere en plads på holdet.  

 Der må ikke anvendes spillere fra klubbens elitetrup, medmindre det er yderste 

nødløsning. 

 

Pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl.  

a) Emner fra og til sekretariatet v/SKL. 

b) Evt. drøftelse af emner fra sekretariatsmøderne siden sidst. 

c) Drøftelse af seneste års praksis vedr. banens belægning/booking m.v. referat på vej.  

d) Drøftelse af emner fra FU møde nr. 5 og 6 – 2018. 

e) DGU forslag om Spil-med-Dag 18. august – FU indstiller, at vi ikke deltager. 

Begynderudvalget kan afvikle på en mulig alternativ dato. 

f) Aktivitetskalenderen 2019 v/Jeppe Dohn bilag mail af gårs dato + bilag om områdets 

ad hoc udvalg vedhæftes. 

g) Orientering fra ad hoc udvalget for linksugen 2018 v/Jeppe Dohn. 

h) Status sponsorarbejde v/FKC 

i) Det overordnede skoleprojekt (åben skoleportalen) 2018/2019 – v/SKL. 

j) Projekt ”Sport4Kids 2018/2019” børn med specielle behov v/SKL 

k) Evaluering, status, fremtid for De frivilliges turnering 2018 v/SLN  

l) Status på resultater og rapporter m.v. i ”golfspilleren i centrum”-arbejdet – alle 

områder overordnet v/SLN. 



m) Status ungdomsudvalg, begynderudvalg og eliteudvalg forbrug på træningskontrakten 

for 2018. Udvalgenes status på forberedelser af ansøgning for 2019. 

 

SKL meddelte, at den kommende vinter frigør lidt ressourcer i sekretariatet, så hvis 

udvalgene har opgaver, der ønskes løst, kan det være en mulighed henover vinteren. 

Desuden skal SKL bruge en del tid på persondataforordningen. 

SKL bad om, at eventuelle møder bookes i god tid af hensyn til personalet i køkkenet.  

Klubben indstiller til at vi ikke deltager i ”spil-med-dag den 18. august.  

Linksugen 2018 forløb igen flot med i alt 557 deltagere. Stor ros og tak til Jeppe Dohn for 

det store arbejde. 

Sponsornet som beskrevet i tidligere referater forsøges igen løbet i gang. 

Skoleprojekt er kommet godt i gang. Der har indtil videre været god respons fra skolerne.  

Projektet ”Sport4Kids” var en succes i 2017/2018. Projektet gentages i 2019 i ugerne 17 

til 22. Hver torsdag i tidsrummet 17 – 18. Foråret er en god tid. Måske kan der være 

mulighed for at rekruttere nye medlemmer blandt forældrene. 

De frivilliges turnering v/SLN: desværre blev nogle glemt ved årets turnering. Måske skal 

vi ændre rekrutteringskravene. Afhængig af budget, kunne en mulighed være at der ikke 

på forhånd defineres et antal timer, men at grænsen sættes, når vi ser, hvor mange 

frivillige, der er indstillet. På den måde kan man ramme det rette antal invitationer og 

sikre, at turneringen bliver ”fuldtegnet”. 

Der kunne også eventuelt ændres på spilleformen.  

Da det ikke lykkedes at finde en sponsor til dette års turnering, fandt man en god løsning 

med ejerne omkring økonomien.  

BLH: måske skal vi ”vende det hele om” og åbne turneringen for alle, så det er de 

frivilliges eget ansvar om de har ”optjent” nok frivilligt arbejde til at deltage i turneringen.  

Golfspilleren i centrum: SLN fremlagde resultaterne af GIC. Blandt de 300 svar, som 

klubbens medlemmer har givet, kunne følgende læses: klubben scorer højt på træning, 

klubliv, pris/produkt samt klubhus. Det halter på restaurant. Banen ligger på 76, mens 

træningsanlægget har fået en relativ lav score. 

Gæstebesvarelserne omfattede også ca. 300 besvarelser. Her scorer modtagelse, klubhus, 

atmosfære højt. Igen scorer træningsfaciliteter lavt.  

Blandt kommentarerne er der kommenteret på mangelfuld rengøring samt manglende 

vand i boldvaskere.  

Der var enighed om, at resultaterne af GIC skal bruges aktivt overfor medlemmerne bla. i 

Klubnyt.  

Træningskontrakten: udvalgene skal aflevere information om, hvad de har forbrugt og 

hvad de forventer at bruge i 2019 senest 1.11.2018.  

 

Pkt. 6 Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. oktober 2018 – bilag vedhæftet 

b) Medlemsdatabasen – restanter, systemer og metoder 

c) SGS ordningen 

d) Overordnet økonomisk status 

e) Kassererens plan for udarbejdelse af udvalgsbudgetter 2019 

f) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

BF gennemgik klubbens økonomi med udgangspunkt i medlemsoversigten pr. 1. oktober.  

Kontingentindtægterne viser en mindre afvigelse på -2%. Greenfeeindtægter er over 

budget. Antallet af vintermedlemsskaber er fortsat usikkert.  

Der er p.t. ikke mange restanter.  

Godt 100 medlemmer har tegnet SGS-medlemskab. I 2018 har antallet af ”SGS-gæster” 

været større end i 2017. Fordelingen af midlerne herfra kan først ses ultimo oktober.  

Bestyrelsen drøftede, hvor mange medlemmer vi stiler mod at være. Formanden gav som 

rettesnor, at medlemstallet og dermed økonomien skal muliggøre en fast greenkeeperstab 

på fire fuldtidsgreenkeepere, idet banen er vores største og vigtigste aktiv.  



 

Pkt. 7 Fremtid 

a) Jf. FU-referat 6-2018 pkt. 7E etablering af ”idé og Fundraising-gruppe” 

b) Ris – Ros plus evt. anden model for info / medlemsmøder i 2018 og 2019 v/FKC. 

c) Bestyrelsens forslag til puljeansøgninger i dette efterår – jf. tidligere aftale om at være 

på forkant. Frist 1. november 2018.  

d) Bestyrelsens behov/ideer til klubaftner – med eller uden spisning – fagligt golfindhold 

– andet indhold – aktiviteter på bane og/eller i restaurant og klublokaler. 

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer 

. 

Idé- og fundraisinggruppe er etableret. Udover jordejer består gruppen af Torben 

Lindholm, Stig Person, Tonny Jørgensen, SKL, BF, FKC og Peter Thomsen. 

I lighed med tidligere år afholdes ris og ros i februar. Onsdag, den 6. februar. 

Der var ikke umiddelbart forslag til puljeansøgninger. Der ansøges om yderligere en 

buggy.  

FKCs tidligere fremlagte forslag om at invitere medlemmerne til en kop kaffe og en snak 

synes ikke så aktuelt, da der ikke har været optræk til utilfredshed af nogen art. 

Klubaftner: der skal fokuseres på regelændringer henover vinteren. 

 

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

Greve Kommune og andre myndigheder, idrætssammenslutninger i kommunen, 

ÆldreSagen, DGU, DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. 

Bla.:  

a) Årsmøde i regionsgolf øst den 7. oktober. 

b) Regionalmøder i DGU den 24. og 25. oktober 

c) Status på klubbens persondataregelsæt. Herunder varsling om at Dropboks skal 

erstattes af et mere sikkert område. v/SKL 

d) Status på bevilling og arbejde med den mobile golfskole – bilag vedhæftet. 

e) Regnvandsbassin Tune Syd – status v/FKC 

f) Evt. andre emner 

 

FKC deltog i årsmøde i regionsgolf øst den 7. oktober. De væsentligste ændringer i 

spilleformer kan ses på www.rgd.dk. Gitte Christensen er fortsat koordinator i klubben.  

IL og FKC deltager i regionalmøder i DGU.  

SKL arbejder videre med persondataregelsættet i løbet af vinteren.  

Alt materiale er indkøbt til den mobile golfskole og den første aftale er indgået.  

Regnvandsbassin: der er sat flag om til markering på grunden. FKC kontakter KLAR 

forsyning. 

SLN spurgte til klubberne-i-klubbens deltagelse i bestyrelsen. FKC henviste til det i april 

afholdte møde/temadag med repræsentanter fra klubberne-i-klubben. Dette møde tænkes 

gentaget i foråret 2019.  

 

Pkt.9 Mødekalender: 

FU møde nr. 7 – 7. november kl. 16.30 

SU møde 3 – 2018 fredag, den 23. november 2018 kl. 13 

Bestyrelsesmøde nr. 5 – 23. november 2018 kl. 15-17 plus årsafslutning 

 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 21.45 

 

For referatet  

Inge Larsen 

24.10.2018 
 

http://www.rgd.dk/

