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Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Bendt Nolsøe (BN) 

 

Stine Kiel Larsson  

Roland Pedersen  
 

Ad pkt. 1 FKC bød velkommen. Mødet afholdes uden en fast dagsorden. Da et bestyrelsesmedlem 

kom senere, startede mødet således med en kort drøftelse af regnskabet, som BF 

fremlagde for bestyrelsen.  

SLN spurgte, hvorfor turneringen for de frivillige, som afholdes i sensommeren, ikke 

fremgik af regnskabet. BF oplyste, at denne post var inkluderet i posten ”turneringer”. 

BLH roste regnskabet, som er mere detaljeret end hvad man ser fra andre foreninger.  

I forbindelse regnskabet understregede FKC, at klubben fortsat ikke ønsker at ”købe” 

spillere til klubbens hold. Klubben støtter derimod gerne de dygtige spillere. Klubbens to 

professionelle spillere betaler dog et mindre beløb i kontingent på lige fod med de ansatte.  

JD spurgte til, hvordan det forholdt sig med de ansatte, hvordan de var ansat. BF 

forklarede, at greenkeepere var ansat af klubben på funktionærlignende betingelser og er 

netop i 2018 blevet omfattet af en pensionsordning.  

 

Bestyrelsen drøftede FU/bestyrelsens struktur og arbejde blandt andet omkring regionsgolf 

2019. Der var enighed om at det er afgørende, at alle FU og bestyrelser overholder de 

demokratiske principper, så vi til enhver tid kan stole på, hvordan udvalgene arbejder i 

forhold til hinanden. 

 

Herefter overgik FKC til mødes egentlige forløb.  

 
  



Ad pkt. 2 Tættere samarbejde med klubberne-i-klubben 

Det i 2018 afholdte temamøde med repræsentanter fra klubbens klubber-i-klubben var 

givtigt og der er enighed om at mødet skal gentages i år. Derudover inviteres 1-2 

repræsentanter fra klubberne-i-klubben til bestyrelsesmøderne i maj og oktober. 

Der var enighed om at det er afgørende, at informationen går begge veje: klubberne-i-

klubben ˂˃ bestyrelsen og at det ikke må blive ”dem og os” men derimod ”os”. 

 

Mødet er fastlagt til onsdag, den 27. marts kl. 17 – 20.  

 

Ad pkt. 3 Aktiviteter med henblik på rekruttering af nye medlemmer.  

FKC gav ordet til BLH som indledte med et oplæg med udgangspunkt i DGUs statistik 

over medlemmer og klubber.  

Udviklingen de seneste 10 år har vist en nedgang i antallet af golfspillere, i alt 4000 færre 

golfspillere. Antallet af klubber er derimod steget med 19. klubber. Tidligere var det 

gennemsnitlige antal medlemmer i de danske golfklubber 850, dette tal er nu 780.  

På Sjælland er der udover Greve kun yderligere én klub, der vækster.  

Bestyrelsesmedlemmer kom med deres bud på, hvad der gør, at Greve vækster: 

• Den hurtige vej til golfbanen 

• Åbenhed 

• Klublivet: udbuddet af klubber-i-klubben samt udbud af arrangementer. 

• Ånden: vi hilsen på hinanden, vi inkluderer. 

• Banen er åben hele året. 

• Pris (kontingent) 

• Service i sekretariatet. 

• Synlig i medierne. 

• ”bondeklub” (i den positive betydning) 

• Ældrevenlig. 

• Godt organiseret: alle flanker dækket. 

• Pionerånd. 

• SGS (merværdi) 

 

Herefter var der drøftelser om, hvorledes dette kan bruges og hvad vi skal slå os op på. 

”Hvad er specielt ved Greve Golfklub”. 

Her nævntes blandt andet vores Linksuge samt vores kontakt til medierne. 

Desuden arbejdes der på et samarbejde med Tune IF, hvor der f.eks. kunne tænkes 

gennemført en særskilt ”golfens dag” for medlemmer af Tune IF eller andre tilbud.  

sammen med det gratis 3-måneders prøvemedlemskab.  

GGK kunne til gengæld benytte deres skærmtilbud, evt. rabat på medlemskab af CBS 

afdelingen, et formidlet samarbejde med Tune skole m.v.  

Det skal sikres, at begynderudvalget efterfølgende kan løfte disse opgaver, hvis det 

forøger antallet af prøvemedlemskaber..  

Desuden arbejdes der med Ældresagen. Andre patientgrupper kunne også være 

interessante.  

Set i lyset af den demografiske udvikling med tilvækst af +80-årige kunne det måske 

tænkes, at klubben kunne få del i midler fra Grevepuljen til f.eks. fysioterapeut, massage 

osv. til fastholdelse af ældre medlemmer. 

 

Ad pkt. 4 Pause 

  

Ad pkt. 5 Udvalg efter udvalg 

De enkelte udvalget havde netop fremlagt deres detaljerede beretninger ved det nyligt 

afholdte infomøde den 6. februar. Derfor fik udvalgsformændene mulighed for blot at 

komme med tilføjelser.  



MS / ungdomsudvalget: udvalget er pga. sygdom udfordret på Grevlingesiden. Der 

arbejdes på en løsning.  

OK / baneudvalget: Lars Hartig udtræder af udvalget. Jesper Nielsen indtræder. 

 

I perioden med KLARs arbejde på banen spiller hul 5 som et par-5 hul og hul 6 med 

fremskudt tee som et par-4 hul.  

 

BLH / Begynderudvalget: de to nye medlemmer af udvalget er implementeret i 

udvalgsarbejdet.  

 

SLN / frivillig koordinator fortsætter arbejdet med indberetning af frivillige med henblik 

på frivilligturneringen.  

 

Ad pkt. 6 Regnskabsresultat samt budget. 

BF havde fremlagt regnskab samt budget under indledningen. Tallene gav ikke anledning 

til yderligere drøftelser og regnskabet blev underskrevet.  

 

Ad pkt. 7 Lidt af hvert 

Short Game: vil vi ha’ det? Dette arbejdet skal forankres i ét udvalg og med én person som 

ansvarlig.  

Aktivitetsplanen blev gennemgået. JD foreslog Golf sixes – gerne den 28. april (om 

formiddagen inden Golfens Dag) JD fik mandat til at arbejde videre hermed.  

Infomødet blev afviklet den 6. februar og der var enighed om at gentage dette igen i 2020. 

Den ordinære generalforsamling afholdes som planlagt den 6. marts. 

SGS blev taget til efterretning. 

De nye golfregler er kommunikeret ud til medlemmerne blandt andet via flere afholdte 

kurser. De nye lokalregler er under udarbejdelse.  

Pr. 1. januar 2020 træder nye regler i kraft omkring handicapregulering.  

Puljepolitik og fundraising: der er nedsat en udvalg med henblik på at arbejde med 

fundraising.  

 

 

 
 

 

For referatet 

Inge Larsen 
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