
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2020 

Skype bestyrelsesmøde 

 

Primært med fokus på nye anbefalinger 

fra DGU for privat spil 

 

Dato: Tirsdag den 14. april 2020 Kl. 20 

Deltagere: 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) 

 Johny Fuchs (JF)  

 Stine Kiel Larsson 

 

Indledning Velkomst og orientering fra FKC: 

 

Henvendelse fra to medlemmer om mulig ændring til hhv. 2-bolde med 6-7 minutter 

imellem og mulighed for kun én booking pr. medlem. 

 

FKC orienterede om at klubberne-i-klubbens tidsspærringer suspenderes foreløbig til 

10. maj. 

 

JD har fået genetableret adgangen til turneringsudvalgets konto, som er 

en underkonto i golfklubben.  

 

Herefter var der en kort briefing fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer med henblik på 

status i udvalgsarbejdet samt privat: 

 

BLH: udvalget arbejder på en folder om begyndergolf. 

IL: afventer yderligere vedr. Golfens Dag, som foreløbig er aflyst den 26. april 

JD: åbningsturneringen blev foreløbig sat i bero evt. med henblik på afholdelse senere, 

så vi undgår at skulle betale indbetalt deltagergebyr tilbage til de 68 tilmeldte. 



 Generationsmatch 25. april aflyses. Her er der tale om 20 personer, der evt. skal have 

indbetalte beløb tilbage. 

17. maj er der planlagt Pink Cup. Pink Cup udskydes til 1. juni, hvor der er planlagt en 

pinseturnering. Pink Cup erstatter pinseturneringen. 

 

Linksugen ligger lidt i bero, men vi er klar, når vi ved nærmere om mulighederne for 

afholdelse. 

 

Regionsgolf er halveret, så hvert hold kun spiller 3 kampe. 

JD havde et spørgsmål til generhvervelse af EGA hcp. Men eftersom banen formentlig 

åbnes med mere normalt spil, vil dette nu blive muligt, så folk kan generhverve hcp. 

 

OK: har kørt baneservice og konstateret, at folk opfører sig pænt. Kun ganske lidt 

skrald. 

Banen mangler nu vand. Greenkeeperne arbejder med at grave dræn ned langs vejen ud 

for hul 6. Buggy-skuret er næsten færdigt. 

 

TP: Elitespillerne tripper efter at komme i gang med træning. Heldigvis er mange ude at 

spille. 1. runde af Danmarksturneringen skubbes formentlig til weekenden for 2. runde. 

Sidste runde vil formentlig blive spillet ultimo august. 

TP holder øje med udmeldinger herom. 

 

TB: også ungdomsspillerne tripper for at komme i gang. Mange træner hjemme. Syv 

spillere er tilmeldt D-tour. Desværre har Mads Lundgård trukket sig fra udvalget. Der 

søges en ny 4. mand i udvalget. 

 

SLN: spurgte SKL om 1. runde af GIC kan udskydes, da det ikke vil give så meget 

mening at sende spørgeskema ud nu. 

FKC bad SLN om at tilpasse spørgsmål i GIC. 

 

JF: opfordrede til at spille tællende runder, nu hvor vi kan få mulighed for dette. 

FKC bad JF om at skrive en tekst til SKL med henblik på at få det i KlubNyt. 

 

BF: økonomien er ramt af Corona. I april har vi normalt greenfeeindtægter på 70000 kr. 

P.t. er det 7300 kr. 

 

SKL: 

Kontakter DGU for at høre om udskydelse af første spørgerunde i GIC. 

Foring af hulkupper: vi anvender den anbefaling, som DGU har udsendt. Nu ser vi, 

hvorledes det fungerer. 

Evt. udendørs servering er hverken økonomisk eller sundhedsmæssigt muligt. 

Buggyoverdækning er ved at være klar. Indtil der er etableret el (som formentlig sker i 

uge 17) kan vi kun oplade tre buggies på terrassen. 

Hverdagen på kontoret går fint efter omstændighederne. Pernille er kommet godt i gang. 

Retningslinjer Herefter overgik bestyrelsen til at drøfte det oplæg til nye retningslinjer, som SKL 

forlods havde udsendt. 

 

Følgende besluttedes: 

 

Spil kan foregå i 4-bolde. 

Hvert medlem kan have 4 reserverede starttider ad gangen. (hæves fra 2). 

Greenfee spillere udefra tillades. 
Greenfee betales via mobile pay. 



Ensartet greenfeesats indtil hverdagen normaliseres af hensyn til administration og 

kontrol. 

Eller 250 hverdage / 300 weekend. Ingen rabat til spil-med-medlemmer. 

Vi opfordrer de medlemmer, der har booket tider de kommende dage at de selv slår 

deres tider sammen hurtigst muligt for at give plads til flere og undgå andre spillere på 

tiden. 

Terrassemøblerne er fortsat spærret af. 

Der åbnes til toiletterne ved restaurantindgangen. 

Der kan ikke printes scorekort ud. Der printes et antal scorekort, som lægges ved 

starterhuset. Herpå printes også anvisning til at lukke igennem ved 1-2 ledige huller 

foran. 

Starttider skal bekræftes via app’en. 

SGS tillades igen. 

 

Træningsbanen 

Trænerskuret bruges udelukkende til undervisning / Axel. 

Måtter fjernes/vendes så der kun er ti tilgængelige måtter udenfor skuret. I tilfælde af kø 

kan man maksimalt råde over en måtte i 20 min. Skilte opsættes. 

Der hænges en boldnøgle på automaten. (Vi fylder ikke boldnøgler op) 

Puttinggreen og indspilsområdet åbnes for max. 5 personer ad gangen. Kun brug af egne 

bolde. Skilte opsættes. 

 

Banen 

Ingen river (OK kigger på, om der kan køres med riven en gang imellem) 

Skraldespande og boldvaskere overdækkes. 

Vandhaner og vaskeplads lukkes. 

Flagene må ikke fjernes. 

Der laves en foring i hullet så en del af bolden kan komme under niveau og dermed pr. 

definition være i hul. Søren forventer dette er klart til torsdag morgen senest. 

 

Regulerende runder 

Der tillades tællende runder jf. retningslinjerne fra DGU. 

Vi tillader kun buggykørsel til egne medlemmer med et fysisk behov herfor. 

 

Skilteparken opdateres i overensstemmelse med det bestyrelsen har besluttet. 

Hjemmeside opdateres. 

Klubnyt udsendes. 
 

 

 

 

 

 

For referatet 

Inge Larsen 

15.04.2020 


