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Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 3 / 2021 

Dato:  Onsdag, den 15. september 2021 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Thomas Belling (TB) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Johny Fuchs (JF) 

Thomas Pedersen (TP) 

Erik Westergaard (EW) 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

 

Søren Leander Nielsen (SLN) 
 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning 

 

FKC bød velkommen.  

Søren Leander Nielsen havde af arbejdsmæssige årsager meldt afbud til dages møde.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst 

• Opfølgning på – og godkendelse af referat fra møde nr. 1 og 2-2021 

henholdsvis den 16. juni og 2. september. 

• Status Coronarestriktioner 

• Bemærkninger/tilføjelser til mødets dagsorden 

 

Referater fra møde nr. 1 og 2 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

Status på coronarestriktioner: pr. 2. september blev kravet om mundbind og visir helt 

udfaset i Danmark.  

Pr. 10. september ophørte den nuværende kategorisering af covid-19 som en 

samfundskritisk sygdom. Det betyder, at det er slut med alle restriktioner. Det er ligeledes 

slut med at skulle vise coronapas.  

Til dagsordenen blev tilføjet kommentarer til de seneste KlubNyt (8, 9, 10 og 11) Emnerne 

var taget til efterretning. Der var ros til KlubNyts udformning.  

 

Ad pkt. 3 Samarbejde- og Driftsudvalg 

 

Møde i udvalget den 26. oktober 2021.  

http://www.grevegolf.dk/
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Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

 

Begynderudvalget v/Erik Westergaard 

Udvalgsmedlemmerne er meget selvhjulpne. DGU afholder et kursus om 

begynderudvalgsarbejde den 4. november. Tilbud om deltagelse er sendt til 

udvalgsmedlemmerne.  

 

FKC: vær opmærksom på, at der ikke er prøvemedlemmer, der ”ligger over” i 

vinterperioden (som ikke når at tage baneprøve) 

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

JD summerede op på udvalgets arbejde. Den 25. juni blev den første turnering med 

gunstart afholdt siden Corona (bortset fra frivilligturneringen i september 2020) 

Golfhæftet Trophy måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger.  

4. juli blev der afholdt ”langbaneturnering”. Der deltog kun 53 mod 86 i 2020. 

I Linksugen blev to turneringer afholdt med gunstart (seniordagen og burger og bajer) 

Ugen havde 100 færre deltagere end i 2020, da gunstart åbner for færre deltagere. I alt 

havde ugen 774 deltagere. Da tilmeldingen til Burger og Bajer blev åbnet, gik golfbox 

ned. Det afstedkom en del kaos.  

 

DM i midage blev afviklet i Greve i august. DGU leverede dommere osv. Turneringen var 

en succes. Der deltog en del Greve-spillere og et par klarede sig godt.  

 

15. august blev der afviklet short game challenge med 22 deltagere, heraf to juniorer. 

Klubben ligger nummer 1 på landsplan, hvilket tyder på, at medlemmerne godt gider short 

game i det daglige, men tilsyneladende ikke decideret turnering. 

 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afviklet med 65 deltagere, heraf 12 damer.  

De frivilliges turnering blev afviklet med succes den 5. september. Der var inviteret 115 

frivillige, men traditionelt deltager kun 60-65 spillere.  

 

For resten af sæsonen resterer hulspilsmesterskaber, afslutningsturnering samt 

greenkeepernes hævn. Desuden skal turneringskalenderen for 2022 udfærdiges. 

 

Regel- og HCP-udvalg v/Johny Fuchs 

Roland Pedersen og JF deltager 2./3. oktober i 2. del af dommerkursus hos DGU.  

Mht. den nyligt anlagte DZ på hul 17 oplyste JF, at der er godkendt en lokalregel, som 

giver mulighed for at slå en provisorisk bold fra dz, eller der hvor bolden krydser 

strafområdet. Hvis man finder den oprindelige bold og kan spille den, som den ligger, er 

denne stadig i spil. I modsat fald er den provisoriske så bolden i spil. 

Hvis samme regel skal i brug på hul 18, kan udvalget herefter selv vedtage det.  

 

JF efterlyser emner til klubaftner om regler/hcp.  

 

EW oplyste, at begynderudvalget jf. bestyrelsesmøde 1/2021 fik lov til at bruge reglen om 

at droppe ud på fairway. Reglen er kommet en del i brug. FKC bad om at dette forhold 

blev tage med i ad hoc udvalget om baneflow.  

 

Bane- og miljøudvalget v/Ole Kahlen 

Det forberedende arbejde med ny puttinggreen på grunden ved den tidligere lade er gået i 

gang. Greenkeeperne udvider broen over grøften foran 4. tee, idet grøften rørlægges fra 

den nuværende bro og til venstre helt hen forbi rød tee. Det bliver en meget bred 

overkørsel og som skal bruges hele vinteren af golfspillere og gæster på Hjertestien. 
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Området foran gul 4.tee bliver afspærret hele vinteren, fordi området skal modtage 

overskudsjord, hvor den nye puttinggreen placeres. Området foran gul tee er i dag et vådt 

område, der skal drænes og niveauet hæves.  

Ny puttinggreen bliver et opdelt projekt, hvor afgravning af jord, shape af niveauer, 

drængrus og  sprinklersystem anlægges i 2021, mens vækstlag og græs kommer til foråret 

2022. Rådgivning er indhentet fra DGU-banekonsulent og græsleverandører, der 

anbefalede denne opdeling af projektet. Gravearbejdet udføres af greenkeeperne. Hele 

området ved den nye puttinggreen planlægges også med stiføring til og fra 18.green og 

området ved starterhuset. Puttinggreen kan forventes klar til brug i efteråret 2022. 

Rød 8. og 16. tee af fået nyt græs og tee-stederne er rettet op og planeret. Begge tee-steder 

var i dårlig forfatning. Arbejdet er udført af ekstern leverandør på to dage. 

Grødeskæring af søerne forventes også nødvendigt i 2022. Søen ved 9. green skal tætnes i 

bunden, så den kan få et ordentligt og stabilt vandspejl.  

Nyt bunkersand i udvalgte bunkers på 18. fairway er fortsat på programmet for vinterens 

arbejde på banen, ligesom skiltning til Par-3 banen, så overgangen af 6. fairway bliver 

mellem bunkers og tee-steder. I dag krydser alle både 9. fairway og på et område af 6. 

fairway, der ikke er synligt fra tee-stederne. Det er lidt farligt og uhensigtsmæssigt. 

 

Eliteudvalget v/Thomas Pedersen 

Resultaterne af sæsonen har været blandet. Dog vandt dameholdet deres pulje og spillede 

om oprykning på Møn den 12. september. Det lykkedes desværre ikke at rykke op. Ud af 

de seks hold, der spillede om oprykning, var det Køge og Helsingør, der rykkede op.  

Udvalget indkalder snarest til et møde, hvor der evalueres på sæson 2021 og sæson 2022 

drøftes. Bla. skal det besluttes, om klubben skal stille med samme antal hold i 2022 som i 

2021, hvor klubben havde 4 herrehold / 1 damehold.  

Endvidere planlægges et møde med regionsgolfskoordinator Gitte Rolsted Christensen for 

at drøfte den kommende sæson.  

 

Ungdomsudvalget v/Thomas Belling 

Udvalget ser tilbage på en god sæson. Tre juniorer deltog i klubmesterskaberne og to 

spillere tik 3 x 3 huller på par-3 banen.  

 

Klubben var vært for træffællesskaber med deltagelse af ca. 30 spillere. Det var en stor 

succes med snaggolf, gorillabane, medaljer og saftevand. DGU’s kontaktperson har 

allerede spurgt, om klubben kunne være vært igen i 2022. 

 

14 spillere har deltaget i D-tour og to spillere er udtaget til maxicup. Der var ros fra 

forældrene for en god og engageret indsats fra udvalgets side.  

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl. 

a) Drøftelse af evt. emner fra FU-møde 2 og 3-2021 hhv. 1. juli og 30. august.  

b) Drøftelse af evt. emner fra de seneste sekretariatsmøder i juli og august. 

c) Sekretariatssamarbejdet i dagligdagen 

d) Indhold og antal af aftaler i det overordnede skoleprojekt 21/22 

e) Evaluering de frivilliges turnering 2021 

f) Status på arbejde/resultater og brug af Golfspillere i Centrum. 

 

JD spurgte om det var korrekt, at de tidligere drøftede planer om en udvidelse af par-3-

banen var skrinlagt. FKC kunne bekræfte dette, da fokus nu ligger på bla. puttinggreen og 

SIM-golfhus.  

I skoleprojektet 21/22 deltager Strandskolen, Karlslunde Skole, Tune Skole, 

Holmeagerskolen. Der er udbudt 12 forløb, som alle er booket. De første forløb er i 
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efteråret med start 22. september og afslutning 10. november. Forårets forløb starter 6. 

april med afslutning 25. maj. Alle tilmeldte klasser kommer tre gange.  

De frivilliges turnering forløb fint. Det var en god dag med godt vejr og fin stemning. 61 

deltagere, fin baneservice, flotte præmier og dejlig mad. Det lykkedes at få et tilskud på 

15.000 kr. fra DIF til afvikling af dagen. 

 

Golfspilleren i Centrum: Alene resultater fra juli. Ambassadørscoren ligger over sidste år 

både for gæster og medlemmer og bedre end nationalt og på Sjælland. Der er ros for 

banen. Lidt ris for bunkers, greens, træningsmåtter og spørgsmålet om frie træningsbolde.  

Ros for atmosfære og personale og stor ros til caféen.  

Største udfordring er at det opleves sværere at få tid.  
 

Ad pkt. 6 Interne drøftelser – Klub og baneejere. 

a) Evaluering og evt. bemærkninger til den afholdte ordinære generalforsamling 

(2020) den 2. september 2021. 

b) Evt. bemærkninger til de tidligere godkendte aftaler i det udsendte referat fra 

kontrakt- og statusmødet den 26. august mellem klubben og ApS’et. 

c) Arbejdsgruppen vedr. banebelægning, ventelister m.v. jf. sidste 

bestyrelsesmøde. Arbejdets konklusioner udsat til drøftelse på 

bestyrelsesmøde nr. 4 i november eller nr. 1-2022 i januar. 

d) Stine udsender forslag til kommende særligt Klubnyt til bestyrelsens drøftelse 

og evt. kommentarer (vedhæftet) 

e) Fra farver til tal – debat om markeringerne på teestederne. 

f) Storsamling og udvalgspræsentation af GIC frivillig emnerne v/FKC. 

g) Finansiering af klubbens betalingsmodul (Nets Easy) arbejdsgangen i 

forbindelse med administration af samme. Oplæg ved JD. 

h) Personaleforhold v/SKL 

i) Evt. særlige medlemsforhold. 

j) Evt. resterende emner til/fra golfmanager SKL.  

 

Hovedkontrakten er tilrettet, så 18 hullers banen, par-3-banen og den kommende 

puttinggreen fremover vil indgå i klubbens drift.  

De ændrede kontrakter underskrives ved kommende SU-møde den 26. oktober.  

For så vidt angår Simulatorhuset, så afventer vi et lærred.  

Belægning af tilkørselsvejen: P.t. arbejdes der med to muligheder: asfalt eller 

sandwichbelægning. Den sidstnævnte har SKL set i brug i bla. Smørum.  

SKL har kontaktet Teknik- og Miljøafdelingen i Greve Kommune omkring vores planer. 

Udvalget skal afgøre, om tilladelsen skal videre til en politisk beslutning.  

Klubnyt udsendes med info om status på medlemmer/belægning osv. i Greve.  

Markeringer på teesteder: bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at skifte fra farver til 

tal. Der var enighed om at budgetlægge en kommende udskiftning, som evt. kan ske i 

forbindelse med næste banerating.  

”Speeddating” med frivillige: idéen er at indkalde de frivillige, som bla. melder sig via 

Golfspilleren i Centrum, til ”speeddating” med de respektive udvalg for på den måde af 

afdække match mellem den frivillige og opgaverne.  

 

Finansiering af klubbens betalingsmodul: JD fremlagde de forskellige 

finansieringsmuligheder. Der var enighed om, at det er rimeligt at de egentlige brugere 

betaler for brugen af modulet. JD udfærdiger en overskuelig skrivelse til klubberne-i-

klubben og diverse udvalg, som beskriver hvordan brugerbetalingen i praksis skal foregå. 

En fast afgift pr. år – eller (som i dag) en transaktionsafgift pr. deltager, pr. turnering. 
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Med baggrund i en henvendelse fra et medlem om overdragelse af medlemskab, har vi 

kontaktet DGU for at få deres juridiske vurdering, om et DGU-medlemskab er personligt. 

Når vi har svar fra DGU, vurderes det, om der skal laves en vedtægtsændring.  

 

Ad pkt. 7 Økonomi 

a) Medlemsstatus pr. 1. september 2021 

b) Medlemsdatabasen – restanter, systemer og metoder 

c) SGS ordningen 

d) Overordnet økonomisk status for 2021 

e) Planen for budgetlægning af 2022 

f) Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

Medlemstal pr. 1. september: 1358. 

Ganske få restanter. 

SGS ordning har i 2021 omfattet ca. 200.  

Generelt om økonomien kan siges, at den gode udvikling i 2020 er fortsat i 2021.  

Lille opråb fra kassereren: husk at underskrive udgiftsbilag i caféen ved møder osv.  

 

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. 

a) DGU – fortolkning af medlemskab v/SKL og FKC 

b) Nyhedsbrev september fra IFS – udsendt 8. september 

c) Frivillig Fredag 

 

Fortolkning af medlemskab blev drøftet under punkt 6 i) 

FKC opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag til kandidat til Idrætsrådet. Forslag 

skal afgives senest 1. december 2021.  

Frivillig fredag afholdes hvert år den sidste fredag i september, i år den 24. september. EW 

sender et medlem fra begynderudvalget.  

 

Ad pkt. 9 Mødekalender: 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10 

SU og Driftsudvalgsmøde 1-2021 tirsdag, den 26. oktober. 

FU møde nr. 4-2021 onsdag, den 3. november 

Bestyrelsesmøde nr. 3-2021 fredag, den 26. november (juleafslutning) 

Evt. indkaldelse til fyraftensmøde – bestyrelsesmøde efter nærmere aftale for drøftelse af 

akutemner.  

 

Ad pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet sluttede 20.00 

 

 

 

For referatet 

Inge Larsen  

01.10.2021 


