
 

Greve Golfklub - Bestyrelse 
REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2018 

Dato:  23. november 2018 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BH) 

Jesper Carstensen (JC) 

Roland Pedersen (RP) 

Bendt Nolsøe (BN) 

Stine Kiel Larssen (SKL) Golfmanager 

Michael Stoltenberg (MS) deltog i den sidste del af mødet 

 
 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

FKC bød velkommen. En særlig velkomst til Bendt Nolsøe, som skal overtage posten 

som formand for eliteudvalget, idet Jesper Carstensen ved bestyrelsesmødet den 9. 

oktober meddelte, at han ønsker at blive frigjort fra arbejdet. Bendt Nolsøe opstilles til 

valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen i marts 2019.  

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

a) Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde 4-2018 den 9. oktober.  

b) Diverse orientering fra formanden og FU.  

 

 Af- og tilgang i bestyrelsen – bilag mail fra FKC af 11. oktober 2018 

 Sekretariatsmøderne – virksomhed og referater v/FKC 

 Personalesituationen 

 

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde 5 af 10. oktober. Referatet ligger 

tilgængeligt på klubbens hjemmeside.  

Formanden orienterede: 

Formanden orienterede kort om udskiftningen i eliteudvalget, idet han takkede JC for det 

engagement, han havde lagt i arbejdet med klubbens elitehold. Samtidig takkede han BN 

for at tage imod udfordringen.  

 

Personalesituation: 

Personalesituationen er uændret, dog er greenkeeper Per iht. aftale stoppet hen over 

vinteren. Per starter igen pr. 1. marts 2019 og herefter vil Pers kontrakt fortsætte på fuld 

tid uden vinterpause, således at der vil være tre fuldtids greenkeepere til at passe banen 

samt én elev. 



  

 

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 består af fire personer. Søren Christensen, 

Aksel Krag, Lars Hartig og Ole Kahlen. Lars Hartig udtræder af udvalget. En anden 

person har ytret ønsker om at deltage i arbejdet i Miljø- og Baneudvalget. OK følger op.  

Udvalget har i 2018 gennemført 23 baneservice/kontroller. Der har ikke været episoder, 

der kunne give anledning til indberetninger.  

Der opsættes 75 cm farvede afstandspæle op på alle huller.  

Baneudvalget har forsøgsvis opsat nye skraldespande på hul 6 og hul 8. Det er ikke 

besluttet, om disse skal indkøbes til alle huller.  

Der indføres buggyforbud ca. 1. december, hvor banen også ”vendes” så der startes fra 

hul 10. Disse tiltag sker for at skåne banen mest muligt i løbet af vinteren. 

 

Debat: 

JD mente, at de nye skraldespande skæmmede banen og ikke passede ind i naturen. 

FKC fortalte, at SKL søger alternativer samt muligheder for bænke, idet hun har kontakt 

til nogle af omegnens produktionsskoler.  

 

Eliteudvalgsformand v/Jesper Carstensen 

JC informerede om udvalgets arbejde, som de seneste uger har været koncentreret om 

formandsskiftet. JC og BN har afholdt nogle indledende overdragelsesmøder.  

Søndag, den 25. november afholdes der en afslutningsturnering for spillere samt nogle af 

de frivillige omkring udvalget.  

JC og BN spurgte, hvorvidt det nye seniorkvalifikationshold skal lægges ind under 

udvalget samt om holdet skulle træne med de øvrige spillere om mandagen. 

FKC oplyste, at seniorholdet får samme betingelser som de øvrige hold. Hvis de midler, 

udvalget har ansøgt om, ikke dækker dette, må vi se på det.  

Ligeledes spurgte BN om det er AK der udtager spillere til seniorholdet?  

Hertil svarede FKC at årsagen til at der forlods var søgt spillere, var at man ville sikre, at 

der var tilstrækkeligt med spillere (især damer) men udvalget skal gøre det så godt som 

muligt. 

JC sluttede af med at takke den øvrige bestyrelse for samarbejdet i bestyrelsen gennem de 

seneste fem år.  

 

Begynderudvalget v/Bruno Lundgård Hansen  

BLH redegjorde for udvalgets arbejde i den forløbne sæson. De frivillige har trukket et 

stort læs med fadderarbejde, regelundervisning osv. Udvalget fik dog en del 

tilkendegivelser i GiC om medlemmer, der ønskede at deltage i begynderarbejdet. Der 

afholdtes et møde den 21. november, hvor 9 nye frivillige meldte sig. Nogle vil gerne 

deltage i udvalgsarbejdet, nogle i kaninarbejdet, regelarbejdet og fadderarbejdet. Så 

udvalget ser positivt på 2019.  



 

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

JD orienterede om udvalgets arbejde med udgangen af sæsonen. Udvalget har afviklet 11 

klubturneringer med i alt 661 deltagere. Dette tal er 10 højere end 2017. Det anslås at 

mellem 250 og 300 er unikke deltagere.   
Herudover afviklede udvalget med hjælpere Golfhæftet Trophy med 58 deltagere, DJGA 

Greve Junior Open med 91 deltagere og Linksugen med 557 deltagere. 

I 2018 var turneringerne åben for kaniner. Udvalget er i tvivl om, hvorvidt det er en god 

oplevelse for dem.  

Udvalget har afholdt ni møder. 

Golfbox har givet mulighed for at refundere online-betalinger automatisk (eller 

semiautomatisk) Man kan dog kun refundere det fulde beløb og ikke fratrække 

”administrationsgebyr”. Den arbejdsmæssige besparelse ved denne løsning er dog så stor, 

at udvalget indstiller til at der indføres automatisk refundering på forsøgsbasis for at 

klarlægge, hvad det egentlig vil betyde rent økonomisk.  

Udvalget oplever, at der bliver ”rodet” i turneringerne i golfbox i administrationsmodulet. 

Som en konsekvens er der sat password på alle turneringer.  

Udvalget vil i de næste uger indsamle de sidste data til aktivitetskalenderen 2019 og 

beslutte det endelige indhold i 2019’s klubturneringer.  

I 2019 vil udvalget arbejde for at øge interessen for klubturneringerne.  

Udvalget består af seks personer. 

 

Debat:  

BLH vedrørende kaniner i klubturneringer: der er i forvejen mange tilbud til kaninerne 

både om mandagen og separate turneringer. JD foreslog, at sætte hcp-grænsen til 42.  

 

Regel- og Handicapudvalget v/Roland Pedersen 

Primo 2018 blev en gruppe af medlemmer indkaldt til en samtale om hcp. da deres hcp 

var reguleret meget op ved årsreguleringen. Dette tiltag vil blive gentager i 2019. 

I januar afholdes tre klubaftner om de nye regler. Underviserne er Henning Markussen, 

Benny Flindt, Roland Pedersen, Jeppe Dohn og Thomas Pedersen. 

Udvalget har budgetteret med to større kurser i 2019. RGP skal på 2. del af 

regeldommerkurset og Thomas Pedersen skal på første del.  

 

Debat: 

JC bad om at der evt. blev kigget på banens handicapnøgler, som efter hans mening var 

forkert.  

 

Ungdomsudvalget v/Michael Stoltenberg 

Juniorerne kører vinterturnering i samarbejde med herreklubben. 

MS deltog i det årlige møde for juniorledere i kreds 5 i november. Her kunne DGU 

berette om det laveste antal juniorgolfere i mange år.  

DGUs nye turneringer lægger op til at klubberne kan gå sammen om at stille hold og 

således skabe noget dynamik mellem klubberne.  

 

Pkt. 5 Sekretariat – klub - forretningsudvalget – region – ad hoc. m.fl.  

a) Nyt fra sekretariatet v/SKL 

b) Aktivitetskalenderen 2019 v/Jeppe Dohn  

c) Status regionsgolf 2018/2019 v/FKC 

d) Evt. drøftelse af emner fra FU møde 7-2018 – bilag referat eftersendes 

e) De frivilliges turnering 2019 – status v/SLN. 

f) Status/rapporter /anvendelse af golfspilleren i centrum – v/SLN 

g) Træningskontrakterne: opgørelse for 2018 og ansøgning for 2019 fra relevante udvalg. 

 



SKL henviste til at sekretariatet fortsat havde lidt luft, hvis der skulle udføres mindre 

opgaver for udvalgene. SKL undersøger p.t. mulighederne for et alternativ til Dropbox. 

Desuden arbejdes der på ændringer i bygningen med bagskabe, idet der skal indpasses 

nogle ekstra skabe i rummet.  

Aktivitetskalender: seneste udgave udsendt kort før mødeafholdelse. Væsentlige 

punkter: dameklubbens månedsmatcher flyttes fra sidste onsdag i måneden til første 

onsdag i måneden. I løbet af de næste uger lægges sidste hånd på kalenderen.  

Regionsgolf har fået sit eget budget. Koordinatoren Gitte Rolsted Christensen deltog i FU 

møde nr. 7. Se evt. referat heraf.  

Referatet fra FU mødet den 7. november er taget til efterretning. 

SLN informerede om De Frivilliges Turnering. Det er i klubbens interesse at flest mulige, 

der har ydet en frivillig indsats i klubben, deltager i turneringen. SLN ønsker at vi 

transparente omkring kriterierne for deltagelse. Der er flere løsningsmodeller: man kunne 

udstyre alle frivillige ledere med et antal ”billetter”, eller man kunne gøre den åben for 

alle, men det bedste vil nok fortsat være et system med timetal.  

SKL foreslog, at man i Golfbox synliggjorde, hvor mange timer, der kræves for at deltage 

og så alligevel gøre turneringen åben. Dette ville lette arbejdet for SLN. 

JD foreslog, at man evt. gearede lidt ned på turneringen.  

SLN informerede om resultaterne fra Golfspilleren i Centrum. Ved den seneste 

undersøgelse var der indkommet 50 besvarelser ud af 150 mulige. Generelt er 

tilbagemeldingerne positive og konstruktive for klubarbejdet. SLN anbefaler, at vi 

fortsætter med GiC.  

Træningskontrakter: der mangler ønsker fra Ungdomsudvalget vedrørende træning 2019.   

 

Pkt. 6 Økonomi 

a) Medlemsstatus 15. november 2018 – bilag vedhæftet 

b) Overordnet økonomisk status 

c) Resultatopgørelse af SGS samarbejdet i 2018 – bilag eftersendes 

d) Forberedelse af budget 2019 

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. Endvidere er der kommet en 

del indmeldelser. 

Der afholdes et snarligt møde med ejerne, hvor der forhandles om budgetter for 2019. 

SGS har igen i 2018 været en stor succes. Der har været spillet flere runder i Greve end i 

2017. Gennemsnitligt har hver indehaver af SGS spillet knap 10 runder via samarbejdet, 

så klubben mener fortsat at det absolut giver merværdi i medlemskabet at vi kan tilbyde 

dette. 

Således er indtægterne fra SGS steget ca. 30% i 2018. Merindtægten på greenfee opvejer 

således den mindre indtægt på kontingenter i forhold til budget.  

Budget 2019 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) Status ” den mobile golfskole” v/FKC – bilag referat eftersendes. 

c) Er der særlige forslag til opsamlings- og organisationsmødet for bestyrelsen den 26. 

januar.  

d) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

 

Short Game: der er intet at referere om Short Game banen. 

Arbejdet med den mobile golfskole er kommet godt i gang. Der er nedsat et udvalg og der 

er allerede indkommet nogle aftaler for 2019.  

Ved opsamlings- og organisationsmødet 26. januar skal bla. klubberne-i-klubbens 

tilknytning til bestyrelsen drøftes. 



Ris og Ros møde 2019: onsdag, den 6. februar 2019 

Generalforsamling 2019: onsdag, den 6. marts 2019 

 

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) Evt. nyt vedr. persondataforordningen v/SKL 

b) Workshop den 7. oktober om ny idræts- frivillig- og kulturpolitik 

c) Seneste nyhedsbreve fra IFS – 8. oktober og 2. november – evt. emner (bemærk at 

man nu kan orientere sig i mødereferater, bla. fra idrætsrådets møder) 

d) DGUs Regionalmøde den 25. oktober i Rønnede v/IL og FKC. Oversigtsmaterialer 

udsendt som inspiration. 

e) Regnvandsbassin Tune Syd – bilag mødereferat eftersendes v/FKC 

f) Evt. andre emner 

 

Persondataregler:  SKL arbejder fortsat med de sidste dele heraf.  

Workshoppen blev adviseret meget sent, så ingen havde mulighed for at deltage. 

IL og FKC deltog i regionalmøde i Rønnede. Materialet fra mødet er rundsendt til 

bestyrelsen.  

Regnvandsbassin Tune Syd: Der blev afholdt koordineringsmøde den 13. november 

med deltagelse af Greve Spildevand, lodsejer Finn Christiansen samt den rådgivende 

ingeniør MOE. Der arbejdes på at arbejdet på Greve Golfklubs område kan påbegyndes i 

uge 5-6 og forventes afsluttet inden april 2019. 

 

Pkt.9 Mødekalender: 

FU møde nr. 1 er fastlagt til 9. januar 2019 

Bestyrelsesmøde nr. 1 er fastlagt til 26. januar 2019 – heldagsmøde. 

Ris og ros-møde afholdes den 6. februar 2019 

  

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 17.00 

 

For referatet  

Inge Larsen 

07.12.2018 
 


