
 
 
Greve Golfklub 
Bestyrelse 
 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2020 
Skype bestyrelsesmøde 
 
Status på banelukning og DGUs anbefalinger 
for privat spil 
 

Dato: 
 

Mandag, den 30. marts 2020 Kl. 16.30 

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.  
 
Dette er Greve Golfklubs første online bestyrelsesmøde. Mødet foregår via 
skype fra privaten.  
 
Mødet afholdes via Skype pga. Covid-19 / Coronavirussen som har lukket 
samfundet ned.  
Golfbanen blev lukket fra 18. marts som følge af myndighedernes tiltag og  
Dansk Golf Union opfordring til at lukke golfbanen, klubhuset og 
træningsfaciliteter. 
Klubnyt af 17. marts vedlægges som bilag 1 inkl. DGU’s udsendte klubnyt.  
 

Status i udvalg Herefter kort briefing fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer med henblik på 
status i udvalgsarbejde samt privat.  
 
OK: Banen. 
Der bliver arbejdet godt og med mange ting på banen nu hvor der ikke er 
nogle golfspillere.  



Træningsbanen renset for bolde. 12.000 nye bolde kommer sidst i april måned 
med det nye sponsorlogo MI Support.   
Buggier er blevet fikset med batterier og andet.  
 
TP: Eliten  
Træningen skulle starte nu. Udskudt.  
Træningsweekend 17-19 april aflyst.  
 
TB: Ungdom  
Ved at starte op. Har begyndt kommunikation med ungdomsspillerne omkring 
planlægning af turneringsplanerne for sæsonen.  
 
SLN: Frivillig område  
Golfspilleren i centrum. Stadigvæk kun demo. Det nye system går først online 
til maj. Overvejelser om hvorvidt den første udsendelse er relevant i maj 
måned. SKL kontakter DGU for at høre om første udsendelse kan flyttes. 
 
BF: Økonomi  
Greenfee er pt. 12.000 under budget.  
 
JF: Regel og hcp udvalg  
Ingen aktivitet endnu i udvalget.  
 

Golfbanens 
genåbning  

Bestyrelsen havde fin dialog omkring mulighederne for genåbning af 
golfklubben.  
 
Bestyrelsen drøftede endvidere generelt opslag og kommentarer på 
golfklubbens lukkede facebook side. Der er både for og imod argumenter og 
diskussioner. Der skal være plads til en god debat, men det skal foregå i en god 
tone.   
Det skrives tydeligere i både klubnyt og på facebook at det er bestyrelsens 
beslutning omkring banelukning og restriktioner.  
 
Bestyrelsen er enige om at følge DGUs anbefalinger. Der forventes at DGU 
udsender en opdateret anbefaling efter aftenens pressemøde fra 
statsministeriet.  
 
Såfremt det besluttes at åben banen igen bliver det formentlig med en række 
restriktioner.  
Hvis DGU udsender restriktioner som er lige til at gå til følges de umiddelbart 
og ellers udarbejdes egne restriktioner for spil på banen i den kommende tid.  
 
Beslutningerne kommunikeres ud på hjemmesiden samt klubnyt.  
 

 
 
For referatet 
Stine Kiel Larsson  
30. marts 2020 
 
 



Bilag 1:  
Klubnyt 2020-6 Greve Golfklub, 17. marts 20  

 

 

Klubnyt Greve Golfklub 6/2020 

17. marts 2020 

 

 

Golfbanen lukkes midlertidigt    

Som følge af aftenens pressemøde og myndighedernes tiltag har Dansk Golf 

Union netop udsendt opfordring til at lukke golfbanen, klubhuset og 

træningsfaciliteter fra i morgen den 18. marts og frem til 31. marts. 

  

Greve Golfklub følger denne opfordring og lukker fra i morgen derfor 

golfbanen og de tilhørende faciliteter.  

 

Sekretariatet kan kontaktes på telefon eller på e-mail. 46134005 / 

info@grevegolf.dk   

  

 

LÆS OPFORDRINGEN FRA DANSK GOLF UNION HER   

 

 

SGS - spil på 6 andre baner    

Det er snart april måned og dermed sæson for SGS Selandia aftalen mellem de 

7 golfklubber. Pris kr. 975,- for april til oktober.  

 

Læs mere her på hjemmesiden. 

mailto:info@grevegolf.dk
https://grevegolf.us16.list-manage.com/track/click?u=ffc2fef73725ec3c66c019237&id=30dcc4a399&e=9651ce6cfb
https://grevegolf.us16.list-manage.com/track/click?u=ffc2fef73725ec3c66c019237&id=dfbf80f15c&e=9651ce6cfb


 

 

NYT NYT - nu kan du tilmelde dig ordningen via golfbox i stedet for i 

sekretariatet. 

 

Find turneringen SGS Golf 2020 i Turneringskalenderen (1. april) og tilmeld / 

betal kr. 975,- så er du klar til 1. april når SGS ordningen starter op. 

Eller KLIK HER for at gå direkte til tilmelding / betaling.  

 

 

Sorø Golfklub - ny venskabsklub   

Vi kan glæde os til når golfsæsonen starter igen, at der er lavet aftale med en 

ny venskabsklub.  

Fuldtidsmedlemmer af hhv. Sorø Golfklub og Greve Golfklub kan spille 

med 50% rabat på dags greenfee prisen på hinandens golfbaner i perioden den 

1. april til 31. oktober. 
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Kontaktoplysninger: 

Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde. 

tlf. 46134005 E-mail: info@grevegolf.dk  

 

Se yderligere kontaktoplysninger på hjemmesiden. Klik her.  
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Coronavirus: DGU anbefaler, at 
golfklubberne lukker deres klubhuse, 
golfbaner og træningsfaciliteter 
 Del indhold 

Statsministeren har i dag meddelt, at restauranter og cafeer skal lukkes og det skal indendørs idrætsfaciliteter også. Ligeledes opfordres der til, 

at danskere ikke forsamles mere end 10 personer, både inde og ude. Statsministeren opfordrer folk til at blive hjemme og sundhedsstyrelsen 

siger, at “nu er det alvor”. 

Dansk Golf Union anbefaler derfor, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, 

foreløbigt frem til 30. marts. Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at 

golf ikke er en nødvendighed.  

Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU 

mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent 

for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi 

lade være - og vi er i tvivl - og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, 

når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et 

yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet. 

Det vil igen blive tid til golf, når situationen er under kontrol, men for nu anbefaler DGU, at vi indstiller vores fantastiske idræt til fordel for at støtte 

op om og tage et fælles ansvar for, at mindske spredning af coronavirus i Danmark. 

DGU og DGA anbefaler, at der i klubberne findes et setup, som plejer banerne i det omfang det er forsvarligt for klubbens greenkeepere og som 

samtidig sikrer, at vores golfbaner er bedst muligt klar til sæsonen for alvor går igang. 

I DGU kommer vi naturligvis til at følge situationen tæt og vi melder ud, så snart vi mener, at tiden er den rette til igen at spille golf i Danmark. 

  

På vegne af DGU’s bestyrelse 

Lars Broch Christensen, formand, 21 94 62 30 

Morten Backhausen, direktør, 20 45 93 23 

 


