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Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Thomas Belling (TB) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Thomas Pedersen (TP) 

 

Stine Kiel Larsson  

Roland Pedersen  
 

Ad pkt. 1 FKC bød velkommen. En særlig velkomst til de to nye medlemmer Thomas Pedersen og 

Thomas Belling som begge forventes valgt til bestyrelsen ved den kommende 

generalforsamling for hhv. Bendt Nolsøe og Michael Stoltenberg.  

Der var afbud fra Stine Kiel Larsson samt Roland Pedersen.  

 

Mødet afholdes uden en fast dagsorden, men med mulighed for blandt andet at samle op 

på emner, der ikke får så stor opmærksomhed på årets øvrige møder.   

 

Herefter overgik FKC til mødets egentlige forløb startende med en række orienterende 

punkter.  

 

10-års-fejring ultimo 2019: turnering med efterfølgende åbent hus forløb fint. IL sørgede 

efterfølgende for to artikler dels om klubbens 10 års jubilæum og dels om selv 10-hullers-

turneringen. Artiklerne har blandt andet været bragt på netavisen, i Tuneposten samt den 

ene på golf.dk.  

Doping: IL har udfærdiget en tekst om klubbens holdning til doping. Teksten inkluderes i 

klubbens generelle turneringsbetingelser. Klubberne-i-klubben skal referere til klubbens 

almindelige turneringsbetingelser. JD sørger for at informere klubberne-i-klubben om 

dette.  

Der var ingen yderligere kommentarer til BS-, FU- og sekretariatsmødereferater. Der 

udestår p.t. et referat fra sekretariatsmøde af 28. januar.  

 



FKC ridsede kort personalesituationen op. I sekretariatet er Susanne Holm deltidsansat af 

klubben, hvorimod Stine og Axel er ansat af ApS’et. Greenkeeperne er ansat af klubben. 

ApS’et har netop indgået aftale med en ny medarbejder i sekretariatet, som efter planen 

starter den 1. marts. 

 

Regionsgolf 2020: Koordinator for regionsgolf Gitte Rolsted Christensen har skrevet ud 

til alle de tilmeldte om betingelserne for at spille regionsgolf. Der er efterfølgende tilmeldt 

seks hold: A-række, B-række, C-række, Superveteran-B, Veteran-B samt senior-B. 

 

Samarbejdsaftale med Tune IF: BLH orienterede om de tiltag, der er igangsat, bla. 

golffitness i CBL i Tune. Der er 30 deltagere tilmeldt holdet, som træner i 

formiddagstimerne. Den ugentlige træning forløber med stor succes. Midt i april afsluttes 

med en session i golfklubben med Axel. Desuden arbejdes der på at afholde en særlig 

golfens dag for Tune IF.  

 

FKC orienterede om projektet ”trænerspiren”, som én af GGKs juniorspillere er 

tilknyttet. Malte deltager i 30 timers praktik i klubben, hvor han får lov at snuse til klub-

/foreningsarbejde.  

 

IL spurgte til golffitness for de medlemmer, som fortsat er erhvervsaktive.   

BLH: det bliver formentlig ikke i denne sæson. 

 

Greenfeesamarbejde: klubben har fået flere henvendelser om mulige greenfeeaftaler.  

 

Der var enighed om at foreslå følgende:  

• Trelleborg i Sydsverige: Efter at have afdækket at klubben økonomisk ligner 

Greve, var der i bestyrelsen enighed om at foreslå en gratistordning i perioden 1. 

april til 31. oktober i 2020 som forsøgsordning med Trelleborg.  

• Hals i Nordjylland: i perioden 1. april til 31. oktober 2020 foreslås en 

greenfeeaftale med halv pris (greenfee i Hals er 350 / 400 kr) 

• Sorø: i perioden 1. april til 31. oktober 2020 foreslås en greenfeeaftale med halv 

pris (greenfee i Sorø er 350 / 400 kr) 

 

Desuden var der indkommet en forespørgsel fra Skovbo om rabat på vintergreenfee, men 

eftersom Skovbo har lukket om vinteren, så bestyrelsen ingen grund til at efterkomme 

dette ønske.  

 

SKL trækker en statistik på brugen af greenfeeaftaler.  

 

Arbejdsplanerne for afvikling af ris/ros-møde den 5. februar samt for 

generalforsamlingen den 10. oktober blev godkendt. Til generalforsamlingen registrerer 

TP og IL de fremmødte og udleverer stemmesedler.  

Deadline for aflevering af beretninger fra de enkelte udvalg er den 12. februar. 

Beretninger afleveres i skrifttypen Times New Roman 12.  

 

Til generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag om at slette (GGK) i klubbens navn.  

På valg er: Bruno Lundgård Hansen, Thomas Pedersen samt Thomas Belling hver for en 

periode af tre år. Alle var villige til valg.  

 
  



Ad pkt. 2 Udvalgenes arbejde samt planer og forventninger for 2020 

 

Miljø- og baneudvalget ved Ole Kahlen 

Udvalget har afholdt møde og banevandring den 23. januar 2020, hvor udfordringer og 

prioriterer blev gennemgået. 

 

Baneudvalget foreslog ved sidste bestyrelsesmøde, at der kun anvendes egne eller særligt 

mærkede bolde på indspilsgreen. Dette tiltag er nu ved at blive implementeret.  

Der er klargjort en mængde rigtige bolde med særlig mærkning. Det er udvalgte bolde fra 

egne søer og det er kvalitetsmærker (Titleist, Wilson, Bridgestone mv.). Der opsættes 

beholdere med opsamlingsrør, der alle er med 21 bolde. Endvidere kommer en ny tekst på 

skilt ved indspil, ligesom der opsættes net til boldfang.  

 

Banens plejeplan er offentliggjort på websiden og den er uændret i forhold til 2019 og 

bliver fulgt i den udstrækning, vejret tillader. Vejret har ikke været en udfordring i 2019, 

men denne vinter har været varm og våd. Det har udsat en del arbejde, fordi der ikke kan 

køres med tunge maskiner. Mest presserende er tee 8 og dræn af grusvejen. 

Tee 8 sammenlægges hvidt og gult teested til ét langt teested. Retningen ændres til direkte 

mod green og overfladen rettes op til vandret overalt. Arbejdet er påbegyndt, men stoppet 

på grund af regn. Indtil videre er alle udslag fra rød tee.  

Tee 8 har første prioritet sammen med grusvejen, hvor der skal drænes i rabat mod vest 

(langs tee 6). Det er et langt stykke, som skal tilsluttes en brønd.  

De næste prioriteringer er greenbunkers ved 3, 5, 13 og 15. Dræn skal renses og nogle 

bunkers skal have udskiftet sand. En greenbunker ved 5 skal også have ændret profilen på 

bagkant, så bunkeren bliver mere ”synlig” og bedre kan ikke klippes med maskine.  

I vinterhalvåret var det planlagt, at Tee Signs, Single Posts og Finger Post Sign blev 

slebet/renoveret/olieret. Det er udsat til vejret bliver varmere. 

Vaskepladsen er ikke endnu klargjort til miljøgodkendelse. 

Banens layout for rough og fairway ved åbning 1. april 2020 bliver med de brede 

fairways, bred semirough og således mindre af den svære rough. Det er det layout, som 

banen stod ultimo september 2019. En ny fairwayklipper er indkøbt og bliver leveret i 

foråret. 

Nedslagsmærker er stadig et problem, og det henstilles til KIK og ved de store 

klubturneringer, at opretning af nedslagsmærker bliver en ”mærkesag”. Nedslagmærker er 

et uønsket efterladenskab fra golfspilleren, ligesom efterladte tees, knækkede tees, 

cigaretskod og snusposer på tee-stederne.  

 

Omkring banen er der en del forandringer. Laden er revet ned og stenmaterialer genbrugt, 

som underlag til en ny parkeringsplads. Der kommer græs, hvor laden har stået.  

Ny buggyparkering med opladning skal etableres. Græsområdet bag ved ”bagrummene” er 

udpeget til ny overdækket buggyparkering med opladning for indtil 7 buggies. Garagerne, 

hvor buggies har været tidligere, er nu optaget af greenkeepernes maskinpark. 

 

Baneservice har været til stede 27 gange i dagtimerne på weekenddage og 3 aftentilsyn i 

2019, samt 2 gange i 2020. Der er ikke indberettet gratister eller andre hændelser. 

Baneservice fortsætter i 2020 og indtil videre med 4 faste deltagere. Nye deltagere 

inviteres til møde i foråret 2020.  

 

Udvalget har kun brugt penge på forplejning til frivillige, der bistod med oprydning af 

Driving Range og opsætning af net. 

 

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

Larsson og Ole Kahlen. Udvalget blev udvidet ultimo september 2019 med Jan og Stine. 

 



IL foreslog, at der indkøbes nogle rør til jord/græs, som placeres på teesteder med det 

formål at spillerne kan tage et rør med og efterså turfhuller på fairway.  

IL spurgte til en dato for ”banens dag”. OK: der arbejdes på at finde en dato. 

SLN spurgte til en bedre skiltning af short game banen. 

 

Begynderudvalget ved Bruno Lundgård Hansen 

BLH informerede indledningsvis om nogle tal for fastholdelse af nye golfspillere. DGU 

opererer normalt med en fastholdelsesprocent på 25-30% efter prøvemedlemsskaber i 

lighed med dem, vi tilbyder i Greve. Vi har i de senere år haft en fastholdelsesprocent på 

50-60% i Greve. 

Vi kan fortsat påvirke fastholdelsen i Greve og begynderudvalget har stor fokus på dette.  

I sæsonen 2019 var udvalget en smule amputeret, men nygolferne var tilsyneladende ikke 

berørt af dette.  

I 2020 vil der være fokus på at holde samme fastholdelsesprocent tillige med fokus på 

administrationen.  

Udvalget består af Karin Viftrup, Lykke Sandholt, Helle Dioni, Henning Markussen og 

Bruno Lundgård Hansen.  

SKL og AK udarbejder nyt materiale til begynderne. 

 

Ungdomsudvalget ved Thomas Belling 

Udvalget består udover Thomas af Frederik Kramer, Brian Andreassen og Mads 

Lundgård. 

Udvalget arbejder p.t. med at afdække de enkelte udvalgsmedlemmers roller samt hvad 

medlemmerne ønsker at arbejde med i udvalget.  

Af nye tiltag fremhævede TB DGUs træffællesskaber, hvor 6-7 klubber går sammen om at 

lave nogle træf med juniorer. Træffællesskaberne finder sted én gang om måneden og 

Greve er i uge 22 vært for dette. Banen bliver ikke belastet af dette. 

 

Målsætningen for den kommende sæson er at fastholde juniorerne samt at anspore 

juniorerne til at deltage i turneringer og arrangementer. Endelig skal udvalget færdiggøre 

et årshjul, hvor bla. camp, løbende turnering samt afslutning vil fremgå. 

 

Regel- og Handicapudvalget  

Der var intet at referere fra udvalget.  

 

Eliteudvalget ved Thomas Pedersen 

Udvalget holdt møde ultimo 2019 for at planlægge sæsonen 2020. Udvalget består af Jan 

Karvig, Klaes Hagelberg, Kenneth Keldstrøm, Thea Kaarslev, Preben Jensen samt 

Thomas Pedersen. 

 

Udvalget har skrevet til de relevante spillere til eliteholdene. Udover handicappet er kravet 

at spillerne kan deltage i de tre weekender, der spilles Danmarksturnering, samt at 

spillerne deltager i træning og støtter op om klubaktiviteter. 50 har tilkendegivet, at de 

gerne vil deltage. Der skal bruges 35 spillere. Alle spillere har under 5 i hcp.  

 

Der afholdes spillermøde den 8. marts.  

 

Målsætning 2020: at førsteholdet bliver i 2. division samt gerne avancement for de to 

andre hold bliver i hhv. 4. og 5. division. 

 

Der mangler turneringsledere til hjemmekampene. TP skriver evt. tekst til Klubnyt. 

 

 

 

 



Turneringsudvalget ved Jeppe Dohn 

Jeppe Dohn tog udgangspunkt i aktivitetskalenderen for klubben, som ligger på 

hjemmesiden. Det er kun arrangementer, der berører enten bane eller restaurant, som 

indføres i kalenderen. Der er planlagt de samme klubturneringer, som tidligere.  

Udvalget vil gerne have et yderligere medlem og gerne fra elitetruppen. Alternativt 

foreslog JD, at udvalget mødes med eliten for at afdække eventuelle ønsker til turneringer, 

så elitespillerne kan være bedre repræsenteret i disse i 2020.  

 

PR- og kommunikationsudvalget ved Inge Larsen 

Udvalgets hovedfokus ligger i foråret på arrangering af Golfens Dag.  

I 2019 havde klubben 115 besøgende på dagen og ca. 50 tegnede prøvemedlemskaber.  
 
Derudover har udvalget skrevet en række artikler til lokalmedierne (Tuneposten, 
Sydkysten, netavisen Greve samt golf.dk) Artiklerne tjener til at vise et nuanceret 
billede af golfsporten og Greve Golfklub i særdeleshed. Følgende artikler blev bragt i 
2019:  
Goddag til 2019 – januar 2019 
Greve Golf har både hjerterum og husrum – marts 2019 
Populært golfsamarbejde fejrer 10 års jubilæum – april 2019 
Banens Dag – april 2019 
Standerhejsning / åbningsturnering – april 2019 
Golfens Dag i Greve – maj 2019 
Invitation til Greve Linksuge (på golf.dk) – juli 2019 
Greve Linksuge - august 2019 
Greve Links Open Championship – august 2019 
Greve Golf i Danmarksturneringen – august 2019 
Greve Golfklub 10 år – januar 2020 
10 års turnering – januar 2020 
 
Torben Rasmussen tilbød i 2019 sin ekspertise indenfor 
videooptagelser/droneoptagelser. Således lavede han en lille video om 
vintermedlemskaber samt en video om klublivet til brug som PR til Golfens Dag m.m. 
I 2020 vil Torben i samarbejde med Axel arbejde på at lave nogle ganske korte 
videoer, der viser, hvordan man retter nedslagsmærker op, river i bunker, lukker 
igennem osv.  
 
Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 
SLN oplyste, at han fortsat videreformidler navne på frivillige, der melder sig via GIC, 
til de respektive udvalgsformænd.  
Der er lavet en række ændringer i selve værktøjet Golfspilleren i Centrum. SLN 
deltager den 10. marts på et kursus i Hillerød.  
Der søges fortsat en sponsor til frivilligturneringen i september. Udvalgsformændene 
kan i 2020 indstille frivillige til turneringen uden hensyn til timetal. 
 

Ad pkt. 3 Drøftelser af det vi ellers aldrig når at få talt sammen om. Emner, der har brug for 

at blive ”luftet”:  

 

Udvidelse af banen 

Der er mulighed for at erhverve jorden bag teestedet på hul 6. Såfremt vi vil anvende det 

til golfbane / par-3 bane, skal der laves en ansøgning om tillæg til lokalplanen.  

 

Ændring af udnyttelsesgraden 

Hvordan er udnyttelse af de 61 HA og bygninger. Er der forslag til anvendelse af området, 

hvor laden er fjernet?  

TB: permanent short game område? 



IL: en stor udfordrende puttinggreen kunne være flot og anvendelig. Stedet er perfekt med 

udsig til 18. green og tæt på både 1. og 10. teested.  

Der var enighed om at en stor puttinggreen kunne være et aktiv for klubben. 

 

Savner vi bygninger 

Evt. en karnap på bygningen til udvidelse af kontorområderne.  

Toilet på banen? Flere bestyrelsesmedlemmer fandt det unødvendigt med et toilet, som 

skal driftes. Banen er så fint indrettet, at man flere steder har nemt ved at komme til 

toiletterne i hovedbygningen. 

 

Teebox 

Hvis vi kan finde finansieringsmuligheder, vil en teebox med indendørs simulator være et 

aktiv for klubben og medlemmerne.  

 

Turneringer 

Alternative turneringsformer. Greve Golfklub har allerede fokus på f.eks. GolfSixes samt 

for nylig en 10-hullers turnering.  

 

Flytning af arbejdsopgaver fra frivillige  

Puljeansøgninger samt den mobile golfskole flyttes til sekretariatet. 

 

Medlems- og kontingenttilbud 

SGS samt de netop drøftede nye greenfeeaftaler vil give god merværdi i medlemskaberne. 

 

Ad pkt. 4 Pause 

  

Ad pkt. 5 Økonomi 

BF fremlagde regnskab samt budget, idet han indledte med nogle faktuelle tal. 

Der har været spillet omkring 43.000 runder. 

Der har været spillet 5900 greenfeerunder. 

Generelt er udvalgene dårlige til at budgettere. Således var der budgetteret med 139.000 

kr. for udvalgene i 2019 og der blev kun brugt 82.000. 

Revisorerne anfægtede at der var for mange cafébilag, der ikke var forskriftsmæssigt 

underskrevet. Det skal strammes op på dette forhold.  

Regnskabet viser et pænt overskud, som deles 50/50 mellem klub og ApS.  

Tallene gav ikke anledning til yderligere drøftelser. 

Regnskab udsendes ikke til generalforsamlingen, men kan rekvireres, såfremt det måtte 

ønskes. 

 

Ad pkt. 6 Lidt af hver 

Aktivitetskalenderen for 2020 er lagt på hjemmesiden. Der tales p.t. om evt. at flytte 

Greve Links Open Championship til foråret.  

Det skal fortsat være muligt for medlemmerne at blive serviceret i restauranten, når der er 

selskaber, dog med en begrænset menu. 

 

Bestyrelsen stiller forslag om at (GGK) slettes i klubbens navn fremadrettet. Forslaget 

bliver stillet til den kommende generalforsamling. 

 

Klubben fik afslag fra Nykredit vedrørende et sponsorat. TB spurgte, om det står hvert 

enkelt udvalgt frit for at tegne sponsorater for det respektive udvalg. FKC: udvalgene kan 

godt egenhændigt tegne sponsorater så længe sponsoratet ligger inden for klubbens etik på 

området.  

 

BLH gjorde opmærksom på DIFs puljer, som har uddelt en del midler til golfklubber. 

FKC er opmærksom på denne mulighed.  



 

Medlemsstatus: pr. 01.02.20 1101 medlemmer. Januar måned viste i øvrigt et plus på 

greenfeeindtægter på 7375 kr.  

 

Nye hcp-regler p.t. intet nyt at referere. 

 

Ad pkt. 7 Mødekalender 

Ris-ros-infomøde: onsdag, den 5. februar 2020 kl. 17 

FU-møde nr. 2: torsdag, den 20. februar 2020 kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde nr. 2: tirsdag, den 10. marts (efter generalforsamlingen) 

Ordinær generalforsamling: tirsdag, den 10. marts 2020 kl. 19 

SU og driftsudvalgsmøde nr. 1 – 2020: onsdag, den 15. april 2020 kl. 16.30 

FU møde nr. 3: torsdag, den 23. april 2020 kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde nr. 3: mandag, den 29. juni 2020 kl. 17.00 

 

 

 
 

 

For referatet 

Inge Larsen 

03.02.2020 


