
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2019 

 

Dato:  Onsdag, den 15. maj 2019 

Kl. 17:00 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til stede fra klubber-i-klubben: 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Roland Pedersen (RGP) 

Stine Kiel Larsson  

 

Helle Dioni (kanin- og dameklub) 

Jørgen Gotfredsen (seniorklub) 

 

Michael Stoltenberg (MS) 

Bendt Nolsøe (BN) 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning herunder præsentation af mødets deltagere 

FKC bød velkommen. Herunder til de to repræsentanter fra klubberne-i-klubben Helle 

Dioni og Jørgen Gotfredsen. 

 

Ad pkt. 2 Siden sidst 

a. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde nr. 1-2019 den 8. februar og nr. 2-

2019 den 6. marts. 

Opfølgning på og evt. bemærkninger til referat af 28. marts fra temamødet den 27. 

marts 2019. 

b. Diverse orientering fra formanden og FU. 

1. Mødeform og indhold i dagens fællesmøde mellem KIK ledelserne og 

bestyrelsen. 

2. Orientering om aktuelle medlemstal i klubben og i SGS-ordningen.  

3. Personalesituationen. 

4. Orientering fra bestyrelsen om status, konklusioner og planer efter samarbejdet 

med DGU om rekruttering af ”nye golfere”. 

 

Referater fra hhv. bestyrelsesmøde 1-2019 og 2-2019 er godkendt uden yderligere 

bemærkninger til punkterne. Ligeledes blev referatet fra temamødet den 27. marts 

godkendt uden bemærkninger. 



 

Trods den manglende deltagelse fra herreklubben i dagens møde samt fra kaninklubben, 

som Helle Dioni dog påtog sig at repræsentere, var der enighed om at forsøge konceptet 

med deltagelse af klubberne-i-klubben i bestyrelsesmøder endnu en gang. Eventuelt 

lægges der op til at der kun inviteres/deltager én repræsentant fra klubberne-i-klubben. 

Klubben tæller 1089 medlemmer. Der er 102, der har tegnet SGS-medlemskab.  

Personalesituationen er uforandret. ApS’et tæller de ansatte i sekretariatet samt pro-træner 

og de ansatte i køkkenet. Der var samme dag indløbet en opsigelse fra Heidi i køkkenet.  

Klubbens ansatte tæller p.t. 4 greenkeepere (herunder én sæsonansat) samt én elev.  

Refleksioner efter mødet med DGU/Jonas Meyer den 9. maj: DGU præsenterede nogle 

initiativer for rekruttering af nye golfspillere. GGK har efter Golfens Dag 65 nye 

golfspillere. Umiddelbart kan vi ikke anvende de af DGU fremlagte initiativer pga. 

manglende kapacitet, man tankerne beholdes in mente. 

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og driftsudvalg 

a. Evt. bemærkninger vedrørende møde nr. 1-2019 den 29. marts 2019 – referat af 12. 

april 2019.  

 

Der var ingen kommentarer til referatet, som ligger tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 

 

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – KIK og de faste udvalg 

Orientering over flg. emner fra hver Klub i Klub: 

a. Generel orientering om planer for sæsonen 2019. 

b. Aktuel medlemsstatus. 

c. Orientering om løbende eller fastlagte turneringer og aktiviteter. 

d. Modtagelse/integrering af nyuddannede golfere og nye medlemmer. 

e. Evt. spørgsmål til Manager, udvalg, bestyrelse og ledelse.  

f. Klub i Klub bestyrelsens sammensætning. 

 

Kaninklubben v/Helle Dioni 

Ole Jensen trak sig i 2018 fra arbejdet i kaninklubben. Helle / Gert Frederik / Erik 

Westergaard har overtaget arbejdet med kaninklubben sammen med Sven Hansen. 

Kaninklubben tæller 72 medlemmer, som for manges vedkommende også er aktive i andre 

klubber-i-klubben.  

I takt med at kaninerne går ned i hcp opfordres de til at deltage i klubturneringer. 

Der etableres en short game turnering i kaninklubben. 

 

FKC forespurgte om hcp 36 også er et magisk tal efter hcp-ændringerne i 2020. RGP: pr. 

1.1.2020 kan man også reguleres op over 36.  

BLH: man får lov at fortsætte året ud, selvom man kommer under 36, men det kan blive 

en stopklods, så kaninerne ikke kommer videre. 

FKC: derfor er det vigtigt at alle KIK deltager i disse møder, så vi kan tage drøftelserne 

om hvordan de bedst muligt modtages i KIK. 

 

Dameklubben v/Helle Dioni 

Nye bestyrelse: Bente Johansen formand. Yderligere medlemmer: Eva Hansen, Inger 

Elbrønd, Ilse Kahlen, Lotte Stoltenberg, Thea Kaarslev, Karin Hemmingsen. 

Medlemstal 71. Seneste kick-off 45 deltager.  

Sverigestur i juni med deltagelse af 14 damer.  

Modtagelse af nye medlemmer: 

Bestyrelsen stiller sig til rådighed for at spille med de nye medlemmer.  

SKL: skal det evt. med i et klubnyt? Ja, tak. 

 

Seniorklubben v/Jørgen Gotfredsen 

Bestyrelse: Lars Hartig, Stig Person, Frede Kruse-Christiansen og Jørgen Gotfredsen 



 

Medlemstal 138. Adgangskravet er ændret fra 50 til 60 år.  

Seniorklubbens aktivitetsplaner synkroniseres med klubbens aktivitetskalender. 

Seniorklubben har – udover mandagsgolf - tre større turneringer: forår, sommer og efterår.  

Herudover er der ture til fremmede baner (Korsør og Dragsholm)  

Nogle medlemmer arrangerer desuden en tur til Tyrkiet og der er en tur til Sverige.  

Der er flere løbende turneringer (stableford og slagspil) 

Hver mandag mødes medlemmerne og spiller ni huller. Boldene sættes sammen tilfældigt, 

dette tilgodeser også inkludering af nye medlemmer.  

Nye medlemmer orienteres om det sociale islæt i klubben.  

Der er igangsat en short game turnering. 

 

SLN: ideen med deltagelse af klubberne-i-klubben er også at komme med konstruktiv 

kritik klubberne og bestyrelsen imellem.  

 

HD: nogle gange kunne det være fint at spille bag-ni i stedet for kun forni for kaninerne.  

FKC: hvis dette er et ønske, bliver det behandlet. 

 

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

a. Orientering om/referat af møder og arbejde i sæsonen 2019 indtil nu. 

b. Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c. Orientering om udvalgets aktuelle planer og arbejde i 2019. 

d. Udvalgets aktuelle økonomiske status. 

e. Udvalgets sammensætning 

 

Bane- og miljøudvalget v/Ole Kahlen 

Der har været afholdt to møder med gennemgang af plejeplan. 

Rivning af bunkers to gange om ugen med maskine. 

Plejeplan og banestatus offentliggøres på hjemmeside. 

Der skal være fokus på short game, så den står knivskarpt.  

Par-3-banen er stort set ikke-eksisterende.  

Der er etableret en konkurrence om opretning af nedslagsmærker. 

Udvalget består af OK – Søren Christensen og Axel Krag 

Baneservice er gået i gang. Der mangler frivillige.  

 

FKC: i seniorklubben får alle spillere et kort til notering af antallet af oprettede 

nedslagsmærker med ud om mandagen. 

SLN: i herreklubben kommenteres det ofte at der mangler sand i bunkers.  

 

PR og kommunikation v/Inge Larsen 

Golfens dag blev afholdt med stor succes. Konceptet synes at virke.  

I år var der ikke konkurrencer med gevinster i form at golfsæt osv. Vi reklamerede heller 

ikke med pølser/øl og alligevel havde vi 115 besøgende.  

 

Begynderudvalg v/Bruno Lundgård Hansen 

p.t. 69 begyndere (heraf 7-8 juniorer) 

Henrik Mainz styrer træning samt administration 

Nye begyndertrænere på kursus hos AK. 

Henning Markussen styrer regelundervisning 

Erik Westergaard styrer faddere sammen med Sven Hansen 

Lotte Stoltenberg styrer turneringer 

BLH kompetanceudvikler 

 

Regel- og Handicapudvalg v/Roland Pedersen 

Udvalget bruger p.t. en del tid på det nye hcp system.  



RGP orienterede i øvrigt om at medlemstallet i herreklubben i år er rekordhøjt: 110 

medlemmer.  

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

Åbningsturneringen blev afviklet med 102 deltagere. 

Generationsmatch ligeledes afviklet. 

Planen for resten af året iflg. kalender. 

Udvalget består af Arne Hansen, Tina Flagstad, Thomas Flindt, Roland Pedersen, Poul-

Erik Rasmussen samt Jeppe Dohn. 

 

Ad pkt. 5 KIK afslutning og tak for i dag 

Evaluering af metode og indhold 

 

Ad pkt. 6 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl. 

a. Evt. drøftelse af emner fra Sekretariatsmøderne siden sidst. 

b. Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 2 og 3 - 2019. 

c. Overblik fra Ad hoc udvalget for Linksugen 2019  v/Jeppe Dohn. 

d. Status Sponsorarbejde v/FKC. 

e. De Frivilliges Turnering 2019 - status og sidste nyt  v/SLN. 

f. Status på arbejdet med Golfspilleren i Centrum v/SLN. 

g. Status på træningskontrakten 2019 for Ungdomsudv., Begynderudv. og Eliteudv. 

 

Sæsonstart betyder øget aktivitet i sekretariatet. Kontorhjælp fungerer lejlighedsvis til 

afhjælpning af travlhed. 

Der var ingen kommentarer til emnerne fra FU-møderne. 

Linksugen 2019: 15. april var turneringen Burger og Bajer allerede overtegnet. Der er p.t. i 

alt 268 deltagere i ugens turneringer. 

Ugen har ingen sponsor. 

Golfspilleren i Centrum 50 besvarelser siden sæsonstart. 

Pæne resultater på stort set alt.  

Frivilligturnering: der er ikke et egentligt timetal. Det er op til de frivilligere ledere at 

vurdere. 

Træningskontrakten er på plads. 

 

Ad pkt. 7 Økonomi 
a. Medlemsstatus 1. maj 2019 – bilag vedhæftet. 

b. SGS ordningen 

c. Orientering om afslutningen på erstatninger m.m. fra KLAR efter underboringen af ledning fra     

Regnvandsbassin Tune Syd. 

d. Overordnet økonomisk status. 

e. Sjællandske Mediers fond ansøgt. 

f. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

Medlemsstatus pr. 1. maj 1089 / 102 SGS. 

Greenfee-overskud de fire første måneder på 60.000 kr.  

Minimale restancer. 

KLAR / regnvandsbassin:  

Der er rejst et krav vedrørende erstatning for driftstab og ekstraudgifter for reetablering af 

golfbanen.  

Foreløbig er der udbetalt 25.000 kr i erstatning, som anvendes til lamper ved nedkørsel fra 

Karlslunde Centervej.  

Evt. yderligere erstatning bruges til at få shinet op på bænke, skraldespande osv.  

Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 8 Fremtid 

a. Status på Den mobile Golfskole – herunder kommende aftaler. 



b. Igangsætning af den besluttede Fundraising gruppe. 

c. Formandens forslag til puljeforberedelser. 

d. Bestyrelsens behov/ideer til klubaftener – med eller uden spisning – fagligt 

golfindhold –    andet indhold  - aktiviteter på bane og/eller i restaurant og  

klublokaler. 

e. Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

 

Den mobile golfskole er prøvekørt den 30. april. Herudover er der arrangementer i Greve 

Borgerhus den 20. og 27. maj. Traileren sættes i stand. 

Der udarbejdes en folder med muligheder for arrangementer. Lions Club Tune ansøges om 

midler. 

Fundraising gruppe: der er etableret en undergruppe til fundraising gruppen til behandling 

af pulje- og fondsmuligheder. Hovedgruppen bestående af Peter Thomsen, Stine Kiel 

Larsson, Finn Kristiansen, Torben Lindholm, Benny Flindt, Tonny Jørgensen, Stig Person 

samt FKC. holder første møde i juni.  

Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 9 Forretningsudvalget o.a. orienterer om evt. aktuelle emner vedr.: 

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, 

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

Bl.a. :  

a. DGU – nye persondataregler. Status på klubbens regelsæt – herunder varsling om, at 

Dropboks skal erstattes af et mere sikkert område. v/ SKL  

b. Regnvandsbassin Tune Syd – status v/FKC 

c. Evt. andre emner. 

 

Der arbejdes fortsat på et alternativ til Dropbox.  

Status på regnvandsbassin refereret under punkt 7.  

Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 10 Mødekalender:  

                 -    FU møde nr. 4 – 03. juni 2019 flyttet til 29. maj  

                 -    SU og Driftsudv.  2- 27. juni 2019 

                 -    FU møde nr. 5 – 10. juli 2019. 

                 -    Bestyrelsesmøde nr. 4 –  09. oktober 2019, inkl. KIK. 

                 -    Bestyrelsesmøde nr. 5 – 22. november 2018 

 

 

Ad pkt. 11 Mødet afsluttedes kl. 20.45. 

 

 
 

 

For referatet 

Inge Larsen 

31.05.2019 


