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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  

 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning  

a. herunder endelig aftale om denne mødeform (under hensyn til 

coronasituation) 

b. godkendelse af de to referater nr. 3 og 4 afholdt som Skype møder.  

 

FKC bød velkommen og mødet indledtes med en markering af at klubben for første gang 

har rundet 1200 medlemmer.  

Den samlede bestyrelsen accepterede den ændrede mødeform afledt af den covid-19-virus, 

der siden marts har floreret i Danmark. Således godkendtes også referaterne fra de to 

bestyrelsesmøder (3 og 4) som var afholdt via Skype.  

 

Ad pkt. 2 Bestyrelsesmedlemmerne og Golfmanager præsenterer deres områder efter 

nedenstående emneområder a til f: 

Det foreslås samtidig, at de af os der har ansvarsområder uden egentligt 

tilhørsforhold til eget udvalg medtager området, når vi alligevel har ordet.  

 

a. Omtale af arbejdet efter 10. marts  og tiden med corona påvirkningen hen 

over den 8. juni og frem til i dag. 

b. Orientering om status og aktuelle planer for arbejdet i de kommende 

måneder/resten af sæsonen. 

c. Omtal evt. konkrete ændringer der har været/eller er nødvendige p. g. a. 

corona. 

d. Fremlæggelse af sager til bestyrelsens afgørelse. 



e. Udvalgets aktuelle økonomi – herunder evt. budgetforandringer p. g. a. 

Coronasituationen. 

f. Udvalgets sammensætning.  

 

Miljø- og baneudvalget ved Ole Kahlen 

Greenkeeperne har under Coronalukningen arbejdet fuld tid med vedligeholdelse af 

maskiner og klargøring af banen, samt følgende:  

- Tee 8 er ændret og renoveret. Forventes åbnet til Linksugen i uge 29.  

- Dræn langs grusvejen etableret.  

- Rensning af dræn i udvalgte greenbunkere ved hul 2, 3, 5, 9 og 15  

- Net på Driving Range, i forlængelse af det opsatte net i efteråret i højre side  

- Indspilsområde med ny skiltning om ”Kun egne eller særlige bolde”  

- Rengøring og nye pakninger i boldvaskerne på banen  

  

Kommende arbejde:  

- Net i venstre side af Driving Range  

- Prioritering af bunkers for rensning af dræn  

- Alléens træer renses for ukrudt og nye fodposer (flis)  

- Strafområdemarkeringer, - de røde, rengøres og synliggøres  

- Rough bibeholdes som spilbar  

- Boldopsamlere på flagstængerne kan påsættes  

- Baneservice er begyndt igen fra weekenden den 27. juni.  

  

Coronatiltag:  

- Hulforing, lukning af skraldespand og boldvaskere  

- Afspærring af bænke og halvdelen af udslagssteder på Range  

- Baneservice udført 6 gange i perioden 2. april til 2. juni og kun ved samme person.  

Det var næsten uden problemer, men primært hjælp til greenfeebetaling, bekræftelse i 

Golfbox m.v. Meget affald blev efterladt ved siden af affaldsspandene.  

  

Protræner har ønske om hævet niveau (en bakke) til udslag på Range. Der er behov for 

at træne slag på skævt underlag. Endvidere ønske om et ekstra teested på hul 17, der bliver 

kort og lige over søen.  

Bestyrelsen ser gerne en Dropzone i stedet, evt. ved en måtte.  

  

Problem med hulkanter er anmeldt (Vulcanos) og som antagelig opstår ved betjening af 

hulmaskinen. Forslag om indkøb af el-drevet hulmaskine, som forventes at 

eliminere problemet.   

Greenkeeperne ønsker ikke nyt værktøj. Det er et håndelag at anvende hulmaskinen, og 

hyppig ændring af hulplacering vil begrænse problemet, som reelt er en ”donut ring” 

omkring hullet efter utallige besøg af 4-bolde og alle andre spillere.  

  

Særlige indspilsbolde fortsætter, indtil der ikke er flere anvendelige opsamlingsrør. Det er 

lidt hærværk-agtigt, at der presses flere bolde i røret, end maksimum. Bund- og topdæksel 

ødelægges, og rørene slås mod en hård kant for at få boldene ud. Flere rør er flækket. I 

øvrigt efterlades en del bolde i bunkerne og hegnet.  

  

Ingen ændringer vedrørende økonomien.  

Bane- og Miljøudvalget består af Axel Krag, Søren Christensen, Stine Kiel Larsson, Jan 

Hemmingsen og Ole Kahlen.  

 

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.  



I Greve har fastholdelsesprocenten været over 50 og målet for 2020 er ligeledes at 

fastholde over 50% af klubbens prøvemedlemmer. 

Udvalget har taget alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med Corona. Der er 

etableret flere hold af mindre størrelse.  

De 25-28 begyndertrænere kommer alle igennem et grundforløb for at sikre en ensartet 

træning.  

Der har udviklet sig en mindre prop, da begynderne ikke er kommet hurtigt nok igennem 

forløbet, men dette er der taget hånd om med nødplaner.  

Klubbens nye begyndere udtrykker stor tilfredshed over forløbet.  

Rent økonomisk er der anvendt færre midler på kurser, mens indkøb af genkendeligt tøj til 

begyndertrænerne er opprioriteret.  

 

Tune IF: den tidligere planlagte ”golfens dag” for Tune IF er indtil videre skrinlagt, idet de 

allerede tilmeldte begyndere prioriteres, så de sikres et godt forløb i Greve Golfklub.  

Golffitness genoptages formentlig til vinter og det er ønskeligt at der både etableres et 

dag- og aftenhold.  

 

Bestyrelsen drøftede, om det er en afgørende faktor at Greves begynderforløb er gratis, 

hvilket der var enighed i. 

 

JD: havde to gange oplevet at være den primære person til begyndertræning i AK’s fravær 

(i forbindelse med Danmarksturneringen) Det er ikke hensigtsmæssigt, at man ikke på 

forhånd er klar over det.   

BLH: det er forståeligt at der kan opstå sådanne situationer, men det er vigtigt, at udvalget 

informeres, så der kan tages de nødvendige forholdsregler. 

 

Turneringsudvalget ved Jeppe Dohn 

Også rent turneringsmæssigt blev alt vendt på hovedet med udbruddet af Covid-19 i marts. 

Åbningsturneringen blev således skubbet fra den 4. april til den 24. maj.  

Turneringen blev afviklet med løbende start, 141 deltog og indtog 272 stykker 

smørrebrød. Deltagerantallet er rekord og trods relativt dårligt vejr var der ”kun” 10 no 

shows. 

 

Både Greve Masters og Åben Generations-/parmatch blev aflyst (Greve Masters afvikles 

muligvis senere) 

 

PINK CUP blev udsat fra den 17. maj til den 1. juni og erstattede således den oprindeligt 

planlagte pinseturnering. Pink Cup blev ligeledes afviklet med løbende start og igen et 

rekordstort antal deltagere 96, der indsamlede 39131,48, hvilket også er rekord.  

 

Midsommerscramble blev afviklet den 19. juni som fyraftensturnering med løbende start 

og 76 deltagere.  

 

For så vidt angår resten af sæsonen, så vil de planlagte turneringer formentlig blive 

afviklet med løbende start. Det gælder 

 

22. august golfhæftet Trophy 

29. august klubmesterskaber slagspil 

6. september De frivilliges turnering 

19. september klubmesterskaber hulspil 

26. september Greve Links Open championship 

11. oktober afslutningsturnering 

13. oktober Greve Masters 

25. oktober Greenkeepernes Hævn 

 



Der er stor forskel ved afvikling af turneringer med løbende start modsat gunstart. 

Planlægning, opsætning og afvikling er meget meres arbejdskrævende ved løbende start.  

Rent økonomisk er der også større omkostninger ved afvikling af turneringerne, så det 

nuværende budget fastholdes trods færre turneringer. 

 

Linksugen 

Der var ved mødets afholdelse 600 tilmeldte til Linksugens otte turneringer. Dette skal 

sammenholdes med de 636 der deltog i 2019. 200 spillere er gæster fra andre klubber. 

Ved referatets skrivelse er deltagertallet nået op på 807.  

 

Der afholdes møde i udvalget den 1. juli. 

 

Eliteudvalget ved Thomas Pedersen 

Danmarksturneringen blev i 2020 halveret, således at alle hold kun spiller én gang mod 

hinanden i de respektive puljer (normalt tre kampe) Alle kampe spilles på neutral bane.  

Den første runde blev spillet 13./14. juni og alle Greves hold kom godt fra start. 

 

Førsteholdet kan således allerede inden sidste spilledag konstatere, at de forbliver i 2. 

division. 

Andetholdet skal ikke spille flere kampe, da der kun var tre hold i puljen og holdet rykker 

i 2021 op i 3. division. 

Tredjeholdet spiller i august om førstepladsen i gruppen. 

Dameholdet vandt en kamp og tabte én kamp i første runde. 

Seniorholdet vandt en kamp og tabte én kamp i første runde. 

 

Aldersgennemsnittet er højt i truppen. Målsætningen for Eliteudvalget er at sikre nogle 

yngre spillere til holdene. 

 

Ungdomsudvalget ved Thomas Belling 

Udvalget har delt spillerne op i to hold med 5-10 på hvert hold.  

Udvalget har fået en sponsor i Andreasen og Elmgaard, som giver en polo til de spillere, 

der møder regelmæssigt til træning samt en winebreaker til dem, der spiller D-tour-

turneringer.  

 

Fem spillere deltog tidligere på måneden i D-tour i Storstrømmen. De næste to afdelinger 

af D-tour er i uge 29 og 31.  

Træffællesskaber er kommet lidt langsomt fra start.  

Udvalget arbejder på at lave en flyer om juniorgolf.  

 

Sommerferiegolf gennemføres i juli måned.  

Der skal iværksættes noget for de 5-6 unge under 25, som også hører under udvalget.  

 

Kommende arbejdsopgaver: 

Udvalget arbejder på at søge et familielegat.  

Udvalget arbejder med at lave en regel-/baneprøve for de helt små golfspillere. 

 

Brian Kempf er indtrådt i udvalget og afløser Mads Lundgård. 

 

Regel- og Handicapudvalget v/Johny Fuchs 

JF modtager indimellem regelspørgsmål via mail.  

JF opfordrede til at der på scorekortet opfordres til at lukke igennem.  

Mht. det nye hcp. system, som træder i kraft den 1. januar 2021 ønsker JF og andre at 

deltage i DGU’s kursus herom. 

 

Der var intet yderligere at referere fra udvalget.  



 PR- og kommunikationsudvalget ved Inge Larsen 

 
Artikler bragt i ”netavisen”, TunePosten, Sydkysten m.fl. 
 

• Frede KC æresmedlem 
• Åbningsturneringen (med to måneders forsinkelse) 
• Prøv golf i Greve (om golfens dag) 
• Desuden en artikel om Linksugen på golf.dk 

 
Der var 80 besøgende på golfens dag og det afledte i første omgang 26 nye 
prøvemedlemmer. 25 frivillige fik dagen til at glide.  
Der var kun etableret to træningsstationer (mod tidligere 3) og der blev ikke 
serveret grillpølser. GD-gæster var primært på området foran klubhuset (ikke 
terrassen) 
Dette fungerede fint og der var ingen problemer med forsamling af for mange 
mennesker.  
 
Arbejdet med etikettevideoer igangsættes formentlig efter sommerferien, når Torben 
Rasmussen har tid.  
 
Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 
Første udsendelse af Golfspilleren i Centrum blev aflyst pga. Corona. Den 21. juli 
udsendes første gang til medlemmer, så vi har indtil nu kun svar fra gæster. 
 
Vi ligger pænt på +19, hvilket er godt. 
Banen og træningsanlægget scorer relativt lavt, mens service og atmosfære scorer 
højt.  
 
Tidligere besvarede Sarah-Cathrine de individuelle spørgsmål, som besvarelserne 
afleder. Der ligger p.t. en del spørgsmål, som ikke er besvaret. 
 
SKL: desværre er der ikke tid til det i øjeblikket, men sekretariatet er opmærksomme 
på det.  
 
Udvalgsformændene kan i 2020 indstille frivillige til turneringen uden hensyn til 
timetal. Frist for indrapportering er 31. juli.  
 
Økonomi v/Benny Flindt 
Det er svært at sige, hvilken betydning Corona vil få på økonomien. Der kan – ved 
udsendelse af kontingentopkrævning for 2. halvår – vise sig nogle udfordringer i 
form af medlemmer, der har fået påvirket deres økonomi pga. corona.  
Greenfeeindtægterne er på cirka +50.000. 
Der er p.t. kun én enkelt kontingentrestant.  
 
Vi har søgt 189.000 for tab under Corona. 
 
Golfmanager Stine Kiel Larsson 
SKL informerede om arbejdet under og efter Coronanedlukningen. 
PSN og SKL arbejdede i videst mulige omfang hjemmefra for at minimere antallet af 
mennesker, der fysisk var til stede i sekretariatet. 
SKL har brugt meget tid på at læse bekendtgørelse og retningslinjer samt sætte sig 
ind i kompensationsregler.  
PSN startede den 1. marts og samarbejdet fungerer godt.  
I det kommende måneder vil PSN og Susanne tage sig af det meste af dagligdagen. 



 
Der mangler p.t. 1,5 personer i køkkenet, der er mange unge i vagtplanen og det 
fungerer fint. Der arbejdes med et reduceret menukort. 
 
Udluftningen i køkkenet fungerer dårligt, det arbejdes der på. Der bliver meget 
varmt.  
 
Sekretariatet vil være bemandet alle søndage fra 11 – 14. Det er ønskværdigt at der 
også er bemanding om lørdagen evt. i form af frivillige. 
 
SKL spurgte bestyrelsen, hvordan de oplevede rengøringen i klubhuset. Der var ikke 
tilfredshed. Særligt toiletterne er ofte uindbydende.  
 
SKL spurgte, om vi skal lave greenfeetilbud i juli. Generelt er der stor belægning på 
banen. IL foreslog at tilbyde en 4-bold til 1000 kr. Dette gør at vi undgår mange 2-
bolde. 
 

Ad pkt. 3 Orientering om eller spørgsmål til de seneste referater fra sekretariatsmøderne, 

forretningsudvalgsmøde nr. 3 – 2020 til undertegnede / eller andre om endnu ikke 

berørte væsentlige emner.  

 

Intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 Jeg imødeser selvfølgelig en Coronafri tid inden længe, men for ikke i nærmeste 

fremtid netop at skulle indkalde til større og længevarende almindelige 

bestyrelsesmøder før den normale termin i oktober, foreslår jeg følgende: 

Bestyrelsen indkaldes i perioden juli – september til nogle fyraftensmøder for 

drøftelse og stillingtagen til et særligt og konkret emne, der nødvendigvis kræver 

bestyrelsesbeslutning. Jeg forestiller mig et møde på 1 – 1½ time f.eks. fra kl. 16.30 

eller 17.00, og finder ikke sådanne emner egnet til f.eks. Skype drøftelser. 

 

F.eks. møde om TeewBox: 

Den aktuelle situation og diverse oplæg om en udvidelse af det samlede tilbud på 

anlægget via aftale mellem ApSet og TeeBox og samarbejde med klubben – jfr. Min 

mail herom af 30. maj 2020. 

 

og/eller møde om mulighederne for baneudvidelse. 

Skal vi igangsætte et arbejde og undersøge, om det er relevant at anbefale ApSet at 

udvide par tre banen med to eller tre yderlige huller efter samme størrelse og model 

som de nuværende? Der kan nok opnås en praktisk aftale med Greve Spildevand om 

et samarbejde om golf på arealet. 

  

Der var tilslutning til denne alternative mødeform.  

 

Ad pkt. 5 Mødekalender 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10 

FU møde nr. 4 – 29. juli 2020 

SU og Driftsudvalg – efter aftale til afholdelse efter ferieperioden 

Evt. bestyrelsesmøder juli – september efter nærmere aftale jf. ovenfor pkt. 4 

Bestyrelsesmøde nr. 6 – 8. oktober 2020 kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde nr. 7 – 20. november 2020 kl. 16 – juleafslutning 

 

For referatet 

Inge Larsen 

10.07.2020 


