
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2019 

 

Dato:  Tirsdag, den 1. oktober 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) 

Bendt Nolsøe (BN) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Stine Kiel Larsson  

 

Bente Johansen (dameklub) 

Jørgen Angermann (herreklub) 

Stig Person (seniorer) 

Gert Frederik (kaninklub) 

 

Roland Pedersen (RGP) 

 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning - herunder præsentation af mødets deltagere 

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

Johansen, Jørgen Angermann, Stig Person og Gert Frederik.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst 

a. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde nr. 3-2019 den 15. maj. 

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 v/SKL og FKC 

4. Status vedr. regionsgolfen 2019/20  bilag se pkt. 1 i seneste FU referat v/FKC 

5. Orientering fra bestyrelsen v/BLH om status på samarbejdet med Tune IF og 

v/FKC om diverse aktuelle/mulige eksterne samarbejder.  

6. Orientering v/FKC om arbejdet i idé- og fundraising-gruppen.  



7. DIF inviterer via lodtrækning til sport 2019 I Herning 4. januar kl. 21. skal vi 

lægge et lod? 

8. 10-års fødselsdag den 28. november 2019 – alm. Turnering, short game 

turnering, reception, stor flot jubilæumsartikel af IL eller stilhed.  

 

Referater fra bestyrelsesmøde 3-2019 er godkendt uden yderligere bemærkninger til 

punkterne.  

 

FKC indledte med at udtrykke ønske om at finde en mødeform, så vi kan få mest mulig 

gavn ud af samarbejdet med bestyrelsen og klubberne-i-klubben. I forvejen har klubben en 

flad organisation og de syv udvalgsformænd har hver især stor kompetence indenfor deres 

respektive områder. Det daglige arbejde drives af sekretariatet sammen med FU.  

Ved mødet i maj var flere klubber-i-klubben svagt repræsenteret, men formanden glædede 

sig over, at der var fuldt fremmøde i dag.  

 

SKL orienterede om medlemstallet, som pr. 1. oktober er 1114 medlemmer. Heraf er 506 

fuldtidsmedlemmer (5 nye pr. 1. oktober) og 138 hverdagsmedlemmer. Klubben har ca. 

300 greenfeemedlemmer, som må forventes ikke at belægge banen i samme grad som 

fuldtidsmedlemmer.  

Mellem 8 og 12% melder sig ud hvert år. Udmelding skal ske inden 1. december. Vi 

afventer disse tal. Traditionelt er udmeldelsesgraden højere omkring de større byer 

herunder København.  

FKC supplerede med at klubben i foråret valgte ikke at gøre brug af DGUs forslag til 

rekruttering af nye medlemmer. Det høje antal prøvemedlemskaber, der blev tegnet i 

forbindelse med Golfens Dag levner ikke tilstrækkelig kapacitet til at modtage væsentlig 

flere nygolfere. 

 

125 medlemmer har haft tegnet SGS medlemskab. Der afholdes møde den 11. november 

mellem SGS-klubberne. SGS forventes at fortsætte med uændrede antal klubber og 

betingelser.  

 

SKL redegjorde for personalesituationen efter at Sarah-Cathrine er stoppet pr. 30. 

september. Stillingen som hendes afløser forventes at blive slået op inden jul med start 

primo 2020. For at afhjælpe situationen i den mellemliggende periode vil SKL bruge 

mindre tid i baren og i stedet sørge for personale hertil.  

Axel kan også træde til og endelig har vi Susanne som flexjobber hver tirsdag og fredag 

(10 timer pr. uge) 

FKC oplyste, at Susannes 10 timer betales af klubben til aflastning for BF.  

 

På greenkeepersiden har vi Søren Christensen, Peer, Pernille (hvis læretid løber til 2022) 

Martin (som er ansat som sommerfugl til 31.10.2019). Desuden starter Magnus i praktik 

pr. 2. oktober i fire uger.  

 

SP udtrykte ros til greenkeeperne, som gør et godt stykke arbejde og tilmed tager hensyn 

til spillerne. Der synes at være en god ånd.  

 

FKC redegjorde for regionsgolf  

6 hold deltog i regionsgolf, hvilket var et hold færre end 2018.  

Alle relevante medlemmer (≥18 år, EGA-handicap og fuldtidsmedlemmer) indbydes til en 

medlemsaften om regionsgolf tirsdag, den 12. november 2019 mellem 17 og 19 (en form 

for drop-in)  

Dette års holdledere inviteres specifikt til at deltage for at kunne svare på spørgsmål.  

IL og koordinator for regionsgolf Gitte Rolsted Christensen deltager i årsmødet for 

regionsgolf den 6. oktober i Kokkedal. Der er i øvrigt ingen tegn på at Regionsgolf lægger 

op til nogle løsninger på manglen på damer, som synes at være generel i de fleste klubber. 



Kriterierne for udvælgelse blev drøftet. Klubben har valgt at det sociale er i fokus, så hvis 

man har meldt sig til regionsgolf skal man også kunne komme ud at spille minimum én 

gang. Andre klubber bruger ikke nødvendigvis dette kriterie, hvilket bør understreges ved 

mødet den 12. november.  

Ved FU-mødet den 7. november vil FU have regionsgolf på dagsordenen med baggrund i 

årsmødet.  

 

BLH redegjorde for de foreløbige tiltag i forbindelse med samarbejdet med TUNE FI, som 

blev besluttet tidligere på året. Tre ting er indtil videre lykkedes: 

• Vi har fået hul igennem til Tune skole, som for første gang i 2020 deltager i 

”skolegolf”. 

• Vi har fået gang i at reklamere på monitorerne i Tune-hallen samt i CBL (center 

for bedre livsstil) 

• Vi har fået mulighed for at deltage i ”Idræt i Natten”. 

 

Herudover arbejdes der på følgende: 

Uge 1 til 12 2020 holdtræning med fokus på golføvelser (fysisk træning i CBL) 

En særlig golfens dag i Greve for TUNE IF (forår/sommer 2020) 

 

FKC takkede BLH for at tage teten med TUNE IF og pointerede samtidig, at vi skal 

fokusere på, hvad vi har kapacitet til blandt klubbens frivillige ledere. 

 

Desuden orienterede FKC om de øvrige patient-/interessegrupper, som vi har kontakt til: 

Foreningen BROEN hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. BROENs målgruppe 

er socialt udsatte børn i alderen 6- 17 år i hele kommunen. Vi har kontaktet BROEN med 

tilbud om tre måneders gratis prøvemedlemskab.  

Ældresagen (1. oktober deltog GGK med en stand i Portalen i anledning af FNs 

internationale ældredag) 

Skolegolf 

Sport4Kids (som gentages i 2020) 

Den 18. september blev der afholdt et ”åbent-hus” møde i klubben i forbindelse med 

Greve Kommunes rehabiliteringsaktiviteter. I alt 15 borgere med Type2 diabetes, KOL og 

hjertesygdom mødte op for at høre om mulighederne for at spille golf i Greve. To meldte 

sig ind som prøvemedlemmer. 

Desuden har Greve Kommune tilbudt et 1-times-kursus for ansatte om, hvordan man bedst 

håndterer demensramte og -pårørende, så klubben kan kalde sig ”demensvenlig”. Alle 

bestyrelsesmedlemmer samt én fra hvert udvalg inviteres. 

 

Idé- og fundraisinggruppen arbejder med forskellige tiltag.  

Der var ikke interesse i at deltage i lodtrækningen om billetter til SPORT 2019 i Herning i 

januar.  

Klubben har 10-års jubilæum den 28. november. Det besluttedes at lave en 10 hullers 

Cross Country turnering lørdag, den 30. november evt. afsluttet med en mindre reception 

for inviterede gæster. Desuden arbejder IL på en artikel.  

 

Ad pkt. 3 Klubarbejdet – KIK og de faste udvalg 

Orientering over flg. emner fra hver Klub i Klub: 

a. Aktuel medlemsstatus. 

b. Status på klubbens løbende eller fastlagte turneringer og aktiviteter. 

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

d. Status på den forgangne sæson – dato for kommende generalforsamling. 

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

f. Klub i Klub bestyrelsens sammensætning. 

 

 



Seniorklubben v/Stig Person 

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

Medlemstal: 147  

Adgangskravet blev i 2019 ændret fra 50 til 60 år.  

Kontingent 350 kr. årligt.  

SP informerede kort om seniorklubbens arbejde. Der spilles ni huller hver mandag med 

efterfølgende spisning. Herudover arrangeres tre årlige turneringer à 18 huller samt nogle 

ture til fremmede baner. Seniorklubben har i denne sæson desuden været aktive omkring 

short game.  

Kontingentpengene anvendes stort set kun til arrangementer, der foregår i klubber. Bla. 

juleafslutning, nytårsparole samt generalforsamling med spisning. Seniorklubbens 

julefrokost har per tradition stor tilslutning.  

 

SLN nævnte, at der i GiC blev efterlyst at spille 18 huller om mandagen. SP svarede hertil, 

at det sociale med efterfølgende spisning er i højsædet, men at man er velkommen til at 

booke en tid og spille de sidste ni huller efter seniorklubbens arrangement. 

 

Kaninklubben v/Gert Frederik 

Efter 2018 sæsonen skrev kaninklubben ud til 79 potentielle kaniner til 2019-sæsonen. 

Heraf gav 8 udtryk for, at de ikke længere ønskede at være en del af klubben. Af de 

resterende spillere har kun 17 været ude at spille i 2019.  

Til gengæld har klubben budt 40 nye kaniner med hcp ≥36 velkommen og desuden får 

mange netop i denne tid deres banetilladelse.  

Fastholdelse er i fokus og Kaninklubben vil arbejde for at minimere frafaldet af nye 

golfere.  

 

Dameklubben v/Bente Johansen 

Bestyrelse: Bente Johansen, Inger Elbrønd, Ilse Kahlen, Lotte Stoltenberg, Thea Kaarslev, 

Suppleanter: Eva Hansen og Karin Hemmingsen. 

Medlemstal 79 

BJ berettede om dameklubbens aktiviteter i 2019 og planer for 2020. Dameklubben 

ændrede i 2019 deres månedsmatcher fra at være månedsafslutning til kick-off. Der har 

været afholdt seks månedskick-offs og den sidste er planlagt for oktober måned tillige med 

afslutningen med herreklubben, som spilles den 5. oktober.  

Laveste deltagerantal var 26 damer og højeste 46.  

I den forløbne sæson har damerne spillet eclectic i fire hcp-grupper. Desuden har 14 

damer været på tur til Sverige. 2020s Sverigestur er planlagt til at foregå i den første 

weekend af september.  

Dameklubber har planer om et par vinterarrangementer og den 17. november afholdes 

generalforsamling.  

I 2020 vil dameklubben gerne forsøgsvis spille 18 huller til månedskickoff i juni, juli og 

august. Den 27. maj spiller dameklubben venskabsmatch mod Hedeland.  

Lotte Stoltenberg udtræder af bestyrelsen. Suppleanten Eva er villig til at indtræde. 

Desuden er Kirsten Kristiansen villig til at stille op som suppleant. 

 

Herreklubben v/Jørgen Angermann 

Bestyrelse: Jonas Horsner, John Jensen, Per Schaadt, Gert Olsen, Roland Pedersen, Jørgen 

Angermann. 

Medlemstal: 115 

JA berettede om herreklubbens aktiviteter i 2019 og planer for 2020, idet han indledte med 

at fortælle, at herrerne har været glade for de tre gange i løbet af sæsonen, hvor de har haft 

18 hullers gunstart til månedsafslutningerne. Ved disse månedsafslutninger deltog 

omkring 50% af medlemmerne.  

Desuden har herreklubben været i Tyskland. 



Mht. modtagelse af nye medlemmer – herunder nygolfere fra kaninklubben – har Per og 

Jørgen stillet sig til rådighed på tirsdage. Klubben har indtryk af, at det har fungeret fint. 

Derfor har klubben besluttet at fortsætte med dette tiltag i 2020, således at der reserveres 

en tid kl. 16 på alle tirsdage i april, maj og juni til at indlemme nye medlemmer i 

herreklubben. JA og Per Schaadt er tovholdere på dette.  

Herreklubben afholder generalforsamling den 19. februar 2020.  

 

FKC spurgte de to klubber om de i den forløbne sæson havde arbejdet med short game. 

Herre- og Dameklubben havde gjort opmærksom på muligheden for short game, men 

havde derudover ikke arbejdet specielt hermed. 

 

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 den forgangne sæson, nye planer for arbejdet i 2019/2020. 

d. Udvalgets aktuelle økonomiske status. 

e. Udvalgets sammensætning 

 

Miljø- og Baneudvalg v/Ole Kahlen 

Baneudvalget har afholdt to møder i foråret og et møde indtil videre i efteråret. 

Banens plejeplan, som er offentliggjort på www.grevegolf.dk, er blevet fulgt i den 

udstrækning vejret tillader. Vejret har ikke været en udfordring i år.  

Greens har nu fået årets sidste store behandling. De er i uge 39 prikket, vertikalskåret og 

eftersået. 

Greens og forgreens på hul 2 og 4 er forsøgt bedre beskyttet ved opsætning af 

anvisningsskilte for buggies. 

Trods indsatsen med udlevering af scorekort til nedslagsmærker i 2019, er 

nedslagsmærker stadig et problem. OK spurgte bestyrelsen, om dette tiltag skal fortsætte i 

2020?  

Bunkers er stadig et klagepunkt i ”Golfspilleren i Centrum”. Bunkers i ringeste forfatning 

og mest udsatte er identificeret. Der er et dårligt eller ødelagt dræn i greenbunker på hul 3 

og 13, samt blandet sand/jord i greenbunker på hul 5.  Der vil i vinter blive arbejdet på 

genetablering af drænene, ligesom sandet skiftes ved hul 5. Dette arbejde afventer 

udbedring af dræn ved grusvejen til golfbanen.  

Driving Range er renset for vildfarne bolde i hegnet, ligesom der er opsat nyt fangstnet 

bagest og i højre side. Boldmaskinen er nu næsten fyldt til maksimum. 

I vinterhalvåret bliver Tee Signs, Single Posts og Finger Post Sign slebet/renoveret/olieret, 

samt nummerering og Greve Golf logo på buggies. 

Baneudvalget er enige om banens layout for rough og fairway for 2020. Vi fortsætter med 

de brede fairways, bred semirough og således mindre af den svære rough. Det er det 

layout, som banen står nu ultimo september. 

Værksted og garager er gennemgået for korrekt opbevaring af sprøjtemidler, olie og 

maling. Alt overflødigt er destrueret. Der har været tilsyn fra Greve Kommune 

Miljøforvaltning, som havde enkelte bemærkninger til opbevaringen (der manglede en 

spildbakke til sprinklervæske). Vaskepladsen skal miljøgodkendes og det er en større 

udfordring. 

Baneservice har været tilstede 27 gange i dagtimerne på weekenddage og 3 aftentilsyn. 

Der er ikke indberettet gratister eller andre hændelser. Baneservice fortsætter i 2020 og 

indtil videre med 4 faste deltagere. Nye vil blive forsøgt rekrutteret i foråret 2020, primært 

fra de der har udtrykt interesse via Golfspilleren i Centrum. 

Baneudvalget foreslår, at der kun bruges af egne bolde på indspilsgreen. Begrundelsen er 

manglende opsamling af rangebolde, der forhindrer og forøger greenkeepernes arbejdstid 

med vedligeholdelse af området.  

Alternativt kan anvendes rigtige bolde (søbolde med særlig mærkning) i 25 stk rør, der 

ophænges ved Indspil og som skal leveres fyldt retur. 

http://www.grevegolf.dk/


Baneudvalget består af Axel Krag, Søren Christensen, Jan Hemmingsen, Stine Kiel 

Larsson og Ole Kahlen. Udvalget blev udvidet ultimo september med Jan og Stine. 

 

Bestyrelsen drøftede indspilsgreen. Èt af problemerne med at anvende egne bolde er, at 

spillerne oftere skal hente deres bolde og dermed er i fare for andre spilleres bolde.  

Foreløbig løsning blev at indkøbe flere ”opsamlere” og placere dem synligt ved 

indspilsgreen.  

 

SLN: i GiC efterspørger medlemmer nye måtter ved indspilsgreen samt reflekser på 

greenflag, så de er nemmere at spotte med kikkert. Desuden er der klager over manglende 

vand i boldvaskere. Endelig bør der snarest muligt etableres en trappe ved gul tee på hul 

10.  

 

Eliteudvalg v/Bendt Nolsøe 

Eliteudvalget har haft en god sæson 2019.  

Dameholdet missede lige netop oprykningsspillet, idet deres pulje blev vundet af 

Ledreborg.    

På herresiden skulle 3. holdet egentlig ned i kvalifikationsrækken, men pga. nogle interne 

rokeringer bliver holdet alligevel i 5. division. 

Andetholdet sikrede sig endnu et år i 4. division med en tredjeplads i deres gruppe. 

Klubbens førstehold sikrede sig endnu en sæson i denne 2. division. 

Seniorholdet i kvalifikationsrækken missede oprykningsspillet på indbyrdes kampe til 

Midtsjælland.  

Udvalget har ikke formået at få samlet damer og herre til nogle fælles arrangementer, men 

det fungerer fint.  

Ved træning prioriteres førsteholdet, men i 2020 ændres træningsformatet, således at alle 

spilleres samles og der laves en individuel træningsplan for hver enkelt spiller.  

Udvalget har fokus på at arbejde med en bedre kommunikation og en større synlighed af 

elitespillerne i klubben.  

Greve råder over en stor bruttotrup og der er derfor ikke garanti for at komme ud at spille 

kampe.  

Udvalget har ikke brugt hele deres budget, men der arbejdes på evt. at få iværksat træning 

i løbet af efterår/vinter.  

 

Begynderudvalget v/Bruno Lundgård Hansen 

2019 har været præget af en ny flok af frivillige i udvalget, men trods lidt udfordringer 

kom udvalgsarbejdet godt fra land.  

I 2020 arbejdes der på at lave kompetenceudviklingsplaner i samarbejde med SKL og AK.  

Henrik Mainz er stoppet i udvalget og Lotte Stoltenberg stopper med udgangen af denne 

sæson. 

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

Der er indtil videre afviklet ni klubturneringer (11 turneringsdage) med i alt 578 deltagere. 

Derudover har udvalget stået for eller bistået ved Greve Masters 2019, DGU Short Game 

Challenge, Linksugen samt Golfhæftet Trophy. I alt har udvalget været til stede ved 21 

turneringer/turneringsdage med i alt 1391 deltagere. 

Klubmesterskaberne havde rekordstor tilslutning og det var glædeligt at især damerne 

mødte mere talstærkt frem. Slå et slag for Kuglerne gav 31502 kr til indsamlingen, som i 

skrivende stund er det næststørste beløb indsamlet på landsplan i år og også rekord for 

Greve.  

Udvalget har afholdt seks møder primært tre hverdage inden en turnering.  

Udvalget skal i resten af sæsonen stå for afslutningsturneringen samt Greenkeepernes 

hævn. Endvidere skal der indsamles date til aktivitetskalenderen 2020. 

 

 



PR og Kommunikationsudvalget v/IL 

IL indledte med at vise den PR-video primært omhandlende seniorklubben for bestyrelsen. 

Videoen er lavet af Torben Rasmussen, som har stillet sig til rådighed med foto- og 

videoarbejde.  

TR arbejder på at lave en mere allround video til brug for Golfens Dag og andre 

rekrutteringstiltag. Desuden er det planen, at TR i samarbejde med IL og SKL vil 

udarbejde nogle små ”how to” videoer i 2020 (hvordan man retter et nedslagsmærke op, 

river i bunker, lukker igennem osv) 

Det er lykkedes at få bragt en del artikler i den forløbne sæson. Senest om 

Danmarksturneringen, Linksugen og på golf.dk fik vi bragt en pressemeddelelse om Greve 

open links Championship.  

IL opfordrede de øvrige udvalgsformænd til at rette henvendelse såfremt de har nogle 

interessante historier, der egner sig til en artikel.  

 

Ungdomsudvalget v/Michael Stoltenberg 

MS indledte med at konstatere, at det såvel på landsplan som i Greve er gået tilbage for 

juniorgolfen. 

Der har i sæsonen ikke været så mange juniorspillere, der har haft interesse i at spille. Til 

gengæld har de ungdomsspillere, som har spillet, gjort det med stor ildhu.  

De har passet deres træning og været ude at spille flere turneringer med fine resultater. 

MS fraflytter klubben med udgangen af denne sæson. Thomas Belling, som allerede har 

deltaget ivrigt i udvalgsarbejdet og som er en erfaren foreningsmand, har indvilget i at 

overtage MS plads. Thomas inviteres til møde den 22. november.  

Desuden sidder Søren Kramer, Per Bylund og Nikolaj Christiansen i udvalget og MS har 

kontakt til to yderligere potentielle medlemmer.  

 

Ad pkt. 4 KIK afslutning og tak for i dag 

FKC takkede repræsentanterne fra klubberne-i-klubben for deres deltagelse. Han bad 

samtidig om tilbagemelding fra hver enkelt om nuværende mødeform eller forslag til 

ændringer. Det samme vil bestyrelsen gøre. 

 

Ad pkt. 6 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl. 

a. Emner fra og til sekretariatet v/SKL. 

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

c. Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 4, 5 og 6. 

d. Konklusioner efter Linksugen 2019  v/Jeppe Dohn. 

e. Status Sponsorarbejde v/FKC. 

f. Konklusioner efter De Frivilliges Turnering 2019 v/SLN. 

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

h. Evt. andre emner. 

 

Der var ingen emner at drøfte omkring sekretariatet. Referater fra FU møder 4, 5 og 6 

taget til efterretning.  

JD redegjorde for Linksugen, som havde 632 deltagere. Der var i år færre gæster udefra, 

hvilket formentlig skyldes, at klubbens egne medlemmer i højere grad er blevet 

opmærksom på turneringerne. Linksugen havde flere nye sponsorer i 2019, som der synes 

at være tilfredshed med og som vi håber at kunne bruge igen i 2020. 

De Frivilliges turnering forløb fint. Alle virkede tilfredse og deltagertallet var på niveau 

med sidste år, ca. 60 deltagere ud af 109 inviterede. Vi glemte i første omgang at få 

inviteret de involverede i regionsgolf og dem der alene havde deltaget i arbejdsdagen. 

Spilleformen var fin. Til næste år spilles med handicap, der var for stor fordel for de 

bolde, der havde elitespillere med. Med de nævnte justeringer lægges der op til at fortsætte 

efter samme koncept i 2020. 

Bestyrelsen drøftede, om der kunne anvendes en anden form for tilmeldingsprocedure til 

de frivilliges turnering.  



Sekretariatet har været omhyggelige med at svare på de kommentarer, der har været i GiC. 

Punkter til de enkelte udvalg er behandlet under de respektive udvalg i referatet.  

 

Ad pkt. 6 Økonomi 
a. Medlemsstatus 1. oktober 2019 – bilag vedhæftet. 

b. SGS ordningen i denne sæson og i næste sæson 

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

Regnvandsbassin Tune Syd v/BF. 

d. Overordnet økonomisk status. 

e. Ansøgningsperiode for ansøgninger til kommunens Idræts- og Fritidspuljer frist 31. oktober. 

Forslag fra bestyrelsen og andre til FKC. 

f. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

Medlemsstatus pr. 1. oktober 1114 (heraf 506 fuldtidsmedlemmer samt 138 

hverdagsmedlemmer)  

125 medlemmer har tilkøbt SGS. Tal over brug af SGS følger senere på året.  

BF redegjorde for forløbet med KLARs underboring af ledning omkring par-3-banen og 

hul 6. Sagen er nu afsluttet og klubben har fået en erstatning, som er anvendt til bla. nye 

skraldespande og bænke (der monteres i løbet af oktober), lys ved vejen.  

Regnskabet følger det budgetterede. Greenfee-tallene følger budgettet og er fortsat over 

budget samlet set. 

BF afventer tilbagemelding på de udsendte forslag til budgetter og herefter udarbejdes 

endeligt forslag til udvalgsbudgetterne der skal indgå i drøftelserne om det samlede budget 

for klubben. 

Kommunens Idræts- og Fritidspuljer skal ansøges inden 31. oktober. IL foreslog lys og 

varme i træningsskur.  

 

Ad pkt. 7 Fremtid 

a. Status på Den mobile Golfskole – økonomi, bemanding m.m. 

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

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

c. Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer. 

 

Mobil golfskole: der er udformet en brochure med de tilbud, som klubben kan tilbyde med 

den mobile golfskole (polterabend, skole, firmaer osv). AK er trådt ind som projektleder i 

stedet for Sarah-Cathrine. Materiale var bl.a. i brug den 1. oktober i Portalen i forbindelse 

med et arrangement på FNs internationale ældredag og har været booket til en 

børnefødselsdag i klubben. Der er et arrangement på Arenaskolen i oktober, hvor den 

mobile golfskole ligeledes skal i brug.  

Emner til klubaftner blev drøftet. Bla. et oplæg om positiv tankegang på golfbanen. SKL 

undersøger evt. en alternativ mulighed.  

 

Ad 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. 

Bl.a. :  

a. DGU – det nye hcp-system WHS udsættes til 2021 

b. Idrætsrådet – møde onsdag, den 2. Oktober v/FKC. 

c. Evt. andre emner. 

 

Ændringen af hcp-systemet er udskudt til 2021.  

Idrætsrådet holder møde i Greve Golfklub den 2. oktober. Den klub, som er vært, inviteres 

til at holde et indledende oplæg på 20 minutter. FKC deltager.  

 

Ad pkt. 9 Mødekalender:  

                 -    SU og Driftsudv.  3 – 31. oktober 2019 kl. 16.30  



                 -    FU møde nr. 7 – 7. november 2019 kl. 16.30 

                 -    Bestyrelsesmøde nr. 5 – 22. november 2019 kl. 15 

 

Ad pkt. 10 Mødet afsluttedes kl. 21.45 

 

 

For referatet 

Inge Larsen / 3. oktober 2019 


