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Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2021 

Dato:  fredag, den 26. november 2021 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Johny Fuchs (JF) 

Erik Westergaard (EW) 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

 

Thomas Pedersen (TP) 
 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning 

 

FKC bød velkommen og da der umiddelbart ikke var tilføjelser til dagsordenen, overgik 

FKC til mødets egentlige forløb. 

 

Ad pkt. 2 Siden sidst 

a. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde nr. 3-2021 den 15. september. 

b. Status coronarestriktioner. 

c. Bemærkninger/tilføjelser til mødets dagsorden. 

d. Bemærkninger til Klubnyt nr. 12, 13 og 14/2021. 

 

Coronasituationen i samfundet er atter tilspidset. Den planlagte og traditionelle julefrokost 

efter dagens møde med deltagelse af dele af personalet samt flere nøglepersoner i klubben 

er aflyst for at minimere smitterisikoen. Det er usikkert, hvordan udviklingen i samfundet 

bliver i den nærmeste fremtid og FKC forberedte bestyrelsesmedlemmerne på reduceret 

mødeaktivitet i den kommende måneder.  

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og driftsudvalg 

a. Status - mødevirksomhed 

 

Evt. dobbeltmøde i løbet af december med forhandling af økonomi med deltagelse af 

BF/FKC. Herefter SU med deltagelse af OK/IL.  
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Ad pkt. 4 Klubarbejdet- de faste udvalg. 

b. Aktuel info om og status på arbejdet. 

c. Orientering om status på forberedelser til 2022. 

d. Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges.  

e. Udvalgets aktuelle økonomiske status. 

f. Udvalgets sammensætning. 

 

PR- og Kommunikation v/Inge Larsen 

Golfens Dag blev afholdt med ca. 100 besøgende. 21 tegnede prøvemedlemskab.  

I 2021 har der været artikler om Banens Dag, Golfens Dag samt ungdomsudvalgets 

aktivitet ”Road to made in Himmerland”. Desuden har der været arbejdet med sociale 

medier (Instagram og Facebook) 

 

Bane- og Miljø v/Ole Kahlen 

Banen blev primo november ændret med start fra hul 10 og udslag fra rød og midlertidige 

gule tee-steder. Flere af de gule tee-steder er bløde, hvorfor der er udlagt måtter seks 

steder med valgfri udslag fra måtte eller græs. 

Kørsel med buggy er indstillet og genoptages igen til foråret. Buggies forbliver indtil 

videre på deres p-pladser under halvtag og i opladningsstationer. De bliver motioneret 

jævnligt hele vinterperioden. 

Forbud mod trolly og dermed tvungen brug af bærebag i løbet af vinteren vil være 

afhængigt af banens tilstand og greenkeepers indstilling til beslutning ved FU. 

Tee 4 har en ændret stiføring til venstre for rød tee og ud på fairway, mens der arbejdes 

med dræn af et område foran gul tee.   

Green 3 har stadig nogle udfordringer. Bunkers i højre side dræner ikke tilstrækkeligt. Der 

blev i foråret gravet ny brønd og afløb til en grøft. Den del virker efter hensigten, men det 

bliver nødvendigt at grave op i den ene bunker og lave en ny tilslutning til brønden.  

Green 3 er angrebet af en svampesygdom ”Sommerfusarium”. Den kan først rigtig 

bekæmpes i foråret med mest mulig sol, tørke, sand og nye græsfrø, der helst skal være 

rødsvingel. Hele greenen og området skal have mere lys og luft. Det bliver nødvendigt 

med yderligere beskæring og udtynding af træerne omkring green. 

Det daglige arbejde på banen fortsætter med afdugning og tromling af greens så længe 

som muligt. Bunkers og greens bliver blæst for blade, indtil løvfald er helt slut. Rough 

klippes sidste gang i år, derefter kommer maskinerne i vinterhi for vedligeholdelse. 

Baneservice med vagtplan og frivillige deltagere er stoppet for i år. Der vil være 

lejlighedsvis banekontrol, særligt hvis hul 1-9 lukkes helt i en periode. Der kan godt blive 

lidt kø og bøvl på hul 10, hvis nogle spiller 2x9 huller. De frivillige i Baneservice vil blive 

inviteret til deltagelse igen til foråret. 

Ny puttinggreen etableres efter planen. Det er dog også vejrafhængigt. Området er 

planeret og formet. Næste del er vandingssystem og drænrør, der skal graves ned og 

tilsluttes. Derefter kommer drængrus og projektet går herefter i vinterdvale indtil foråret 

2022, hvor vækstlag udlægges og græssåning. 

DGU har årsmøde for greenkeepere den 4. januar i Brøndby. Her formidles bla. ny faglig 

viden og erfaringsudveksling. Søren og OK deltager. 

Baneudvalget har uændret sammensætning og fortsætter indtil videre med Axel, Jan, 

Søren, Stine og Ole. 

 

Begyndere v/Erik Westergaard 

Udvalget arbejdet godt med selvhjulpne udvalgsmedlemmer.  

 

Status på prøvemedlemmer pr. 24. november 2021: 

148 prøvemedlemmer (heraf 23 overført fra 2020): 

Indmeldt 48 fuldtidsmedlemmer – heraf 8 fra 2020. 
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Indmeldt 6 hverdagsmedlemmer – heraf 3 fra 2020.  

Indmeldt 11 ungseniorer. 

Indmeldt 7 greenfeemedlemmer. 

Udmeldt 32 fra 2021. 

32 prøvemedlemmer har ikke nået at få banetilladelse og overføres derfor til 2022.  

12 prøvemedlemmer er sat på pause. 

10 er betalende prøvemedlemmer.  

10 prøvemedlemskaber er fortsat ikke udløbet.  

 

Status på indmeldelser er 62%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. 

 

Udvalget råder over 75 hjælpetrænere og faddere.  

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

Udvalget har afviklet en række klubturneringer samt bistået ved Pink Cup, DM i Mid-age.  

Åbningsturneringen måtte afvikles ad to omgange, da den første i april måtte afblæses 

pga. snevejr. Golfhæftet Trophy blev aflyst pga. manglende interesse. Greve Linksuge var 

atter en succes med 774 deltagere, lidt færre end i 2020, da seniordagen og burger og bajer 

blev afviklet med gunstart modsat 2020, hvor alle turneringen var med løbende start. 

Gunstart tillader færre deltagere.  

 

Desuden afviklede udvalget klubmesterskaber, hvor 65 medlemmer deltog (53 herrer / 12 

damer) 

 

Der er traditionelt stor tilslutning til de ”skæve” turneringer (diverse par-/holdturneringer)  

Afregning for Linksugen udestår.  

Udvalget arbejdet på at færdiggøre kalenderen for 2022.  

Udvalget vil hen over vinteren forsøge af afholde kurser i brug af turneringsmodulet for 

dameklub, begynderudvalg og seniorklub. 

 

Regel- og handicap v/Johny Fuchs 

Roland Pedersen og Johny Fuchs har bestået DGU regelkursus og kan nu kalde sig 

regelkyndige. 

Udvalget har ikke haft sager til behandling. 

 

EW spurgte til lokalregel E5 (Hvis en spiller har slået sin bold out of bounds eller bolden 

er mistet, kan spilleren med 2 strafslag droppe 2 køllelængder inde på den nærmeste 

fairway på samme hul, som alternativ til at slå en ny bold fra forrige sted) 

Reglen har været anvendt i begynderudvalgets turneringer med stor succes, idet det 

fremmer flowet på banen. EW kunne oplyse, at den i gennemsnit har været brugt 1-2 

gange i hver kaninturnering.  

 

Bestyrelsen besluttede, at brug af lokalregel E5 indføres i Greve Golfklub, dog undtaget i 

turneringer. 

 

FU kigger på mulighed for at afholde klubaftner med fokus på regel og etikette.  

 

Ungdom v/Thomas Belling 

D-Tour afslutning 

Som afslutning på D-Tour blev de bedste spillere i hver række inviteret til Mini/Maxi Cup. 

For det Distrikt 4 og 5 foregik på det GGK’s bane og der var overnatning på Tune 

kursuscenter. Turneringen var en holdkamp, distrikt 4 mod distrikt 5, og der blev spillet 
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greensome og single. På trods af godt spil, tabte distrikt 5 til distrikt 4, men alle havde 

nogle gode dage – og begge Greve spillere vandt deres i alt 4 kampe. 

 

Sæsonafslutning 

Til den traditionsrige sæsonafslutning deltog 12 juniorer. 

Præmie til:  

Årets spiller - udpeget af Axel 

Årets højdespringer – den junior som har haft størst procentmæssig fremgang og samtidig 

deltager i træningerne 

Årets specialist – (shortgame) 

Derudover så blev der hygget med god mad og slik, natgolf, WII spil og overnatning. 

 

Træning 

Træningen af juniorerne fortsætter hver søndag, til og med 4. december. Der dukker 

gennemsnitlig 5-8 juniorer/grevlinge op.  

 

Vinterturnering 

Igen i år, afvikles en uformel vinterturnering. Lige nu afvikles turneringen efter 

søndagstræningen, men hvis Corona situationen udvikler sig, ændres det måske til at man 

frit kan vælge spilletidspunkt. Det gør det lettere at deltage med en fast spillemakker. 

 

Status på ungdomsudvalgets organisering og arbejde 

Antallet af aktive juniorer samt ønsker og ambitioner nødvendiggør en tilpasning af 

ungdomsudvalgets roller og struktur. Der er nu behov for én, som struktureret kan følge op 

på hvad der er af ønsker, behov og igangsatte initiativer. Der er fortsat behov for hænder, 

som kan udføre arbejdet. Opgaverne kan med fordel opdeles i nogle arbejdsgrupper som 

f.eks. hver især fokuserer på træning, turneringer, arrangementer, nye juniorer osv. 

Bl.a. med hjælp fra Erik Westergaard, har udvalget haft følere ude ift. til at finde en 

ildsjæl, som kan hjælpe med at holde styr på opgaverne, uddelegere og indhente status. 

Det er desværre ikke lykkedes endnu. 

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl.  

a. Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 4-2021 – den 3. november. 

b. Drøftelse af evt. emner fra de seneste sekretariatsmøder i september, oktober og 

november. 

c. Sekretariatssamarbejdet i dagligdagen. 

d. Status på træneraftalen – elite – ungdom og begynderudvalg. Forbrug og ønsker for 

2022, nødvendig for endelig budgetforhandlinger i december med APS’et. 

e. Status på samarbejdet med Tune IF v/KFC. 

f. Status på den store puttinggreen. 

g. Status på forbedring af tilkørselsvejen. 

h. Nyt vedr. resultater og brug af golfspilleren i centrum v/SKL og SLN.  

 

Sekretariatsarbejdet: flere opgaver er flyttet fra FKC til sekretariatet. Der arbejdes på at 

flytte yderligere opgaver.  

 

Status på træneraftalen: der er afsat 462,65 timer til fordeling blandt begynderudvalget, 

ungdomsudvalget og eliteudvalget. PSN registrerer de respektive udvalgs forbrug løbende.  

 

Samarbejdet med TUNE IF: der er etableret to kurser med vintertræning i TUNE CBL 

(formiddag og eftermiddag) 
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GGK kunne ikke deltage i Idræt i Natten, da det lå meget sent på sæsonen. For 2022 gør vi 

TUNE IF opmærksom på, at vi kan operere indendørs med vores set-up. TUNE IF er 

nomineret til årets idrætsforening. 

 

Etablering af puttinggreen: projektet er delt op i flere faser, idet arbejdet er vejrafhængigt. 

Området er planeret og formet. Næste del er vandingssystem og drænrør, der skal graves 

ned og tilsluttes. Derefter kommer drængrus og projektet går herefter i vinterdvale indtil 

foråret 2022, hvor vækstlag udlægges og græssåning. Alt laves med egen arbejdskraft og 

egne maskiner.  

Tilkørselsvejen: Greve Kommune er ikke indstillet på at give dispensation til asfalt, men 

vil formentlig give dispensation til majssten. SKL har modtaget prøver på granitskærver 

og majssten fra Danske Overfladebelægning (DOB) og meddelt Greve Kommune, at vi 

ikke umiddelbart ønsker at lægge majssten, da de ikke lever op til de krav og 

forventninger, vi har til indsatsen. Vi afventer svar fra Greve Kommune. Arbejdet udføres 

bedst i maj/juni. Der skal lukkes for tilkørsel i én dag.  

 

Golfspilleren i Centrum: SLN redegjorde for resultaterne. Overordnet set er resultaterne 

fine. Ambassadørscoren er 57 på medlemssiden, hvor det største indsatspunkt er 

tilgængelighed på banen, bunkers samt forhold på driving range. Arbejdsgruppen vedr. 

banebelægning arbejder på tilgængelighed på banen. Blandt gæster er ambassadørscoren 

ligeledes positiv (39) og her er det største indsatspunkt forhold på driving range.  
 

Ad pkt. 6 Interne drøftelser – klub og baneejere. 

a. Godkendelse af aktivitetsplanen for 2022. 

b. Status på SIM huset 

c. Arbejdsgruppen vedr. banebelægning, ventelister m.v. Arbejdsgruppens konklusioner 

udsat til drøftelse på dette eller bestyrelsesmøde nr. 1-2022 i januar.  

d. Trelleborg/Sverige ønsker aftale udvidet. 

e. Storsamling, udvalgspræsentation (speeddating af GIC frivillig emnerne v/SLN, FKC) 

f. Evt. nyt om betalingsmodul (Nets Easy) og arbejdsgange i forbindelse med 

administration af samme. 

g. Personaleforhold v/SKL. 

h. Evt. særlige medlemsforhold. 

i. Evt. resterende emner til/fra golfmanager SKL. 

 

Aktivitetsplan: Greve Links Open Championship (hvor banen spiller ekstra langt) er 

fjernet fra kalenderen. Det er planlagt at denne turnering gennemføres i Linksugen.  

I forbindelse med møde i arbejdsgruppen vedr. banebelægning blev det vedtaget, at 

klubberne-i-klubben skal lukke tilmelding til deres månedlige eftermiddagsgunstarter fire 

dage inden turneringernes gennemførelse.  

Herreklubben har ønske om en match mod Hedeland med gunstart den 21. maj. Det er 

tidligere besluttet, at klubberne-i-klubben skal afvikle særlige turneringer på deres 

respektive klubdage.  

Bestyrelsen besluttede at herre-/dameklubben i 2022 kan få én gunstart kl. 8 til deres 

match mod hhv. Hedeland og Brøndby. Alternativt kan de have løbende start fra kl. 9.  

Regionsgolfskoordinator har ønsket en ”ryste-sammen-turnering” for deltagere i 

regionsgolf den 23. april med løbende start ml. 8.30 og 11.30.  

FKC efterlyste en oversigt over, hvem der deltager i klubturneringen i lyset af DGU’s 

fokus på klubafhængige / klubuafhængige. JD kigger på dette.  

 

SIM-golf: der er installeret låsesystem med elektronisk dørlås. Kode til låsen bliver sendt 

på sms/mail, når man har booket. Bookingsystemet er oprettet. Der planlægges en gratis 
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periode, hvor medlemmer kan booke en prøvetime og afprøve systemet samt give 

tilbagemeldinger. 

 

Arbejdsgruppen vedr. banebelægning 

Arbejdsgruppen består af Jeppe Dohn, Erik Westergaard, Inge Larsen og Stine Kiel 

Larsson. Gruppen holdt møde den 24. november.  

Arbejdsgruppen er positivt indstillet overfor sløjfemodulet i golfbox (2x9 huller) og mener 

det vil løse en stor del af vores ønsker. Desværre er golfbox ikke tilstrækkeligt udviklet til 

at kunne håndtere dette, så det vil være tungt administrativt.  

Vi afventer derfor, at Golfbox udvikler på produktet, før vi implementerer modulet i GGK.  

Arbejdsgruppen havde en dialog om emnerne: handicapbegrænsninger på udvalgte 

tidspunkter, sammenlægning af bolde, antal starttider pr. medlem, tid i forvejen starttider 

kan bookes. Der var enighed om at fastholde de beslutninger, som bestyrelsen har vedtaget 

i år.  

Der var enighed om ikke at ændre starttiderne til 7-8 min. start fremfor de nuværende 10 

min, da det alt andet lige vil skabe kø på banen.  

Arbejdsgruppen foreslår fortrinsret til hhv. herre og dameklub på deres faste ugentlige 

spilledag fortsætter uændret. Tilrettes fra sæson til sæson alt efter behov. Ubrugte 

starttider frigives 2 dage inden. Månedsafslutning forsætter uændret. Dog skal sidste 

tilmelding være fire dage inden turneringen, så baneblokeringen kan tilrettes og flest 

mulige starttider frigives.  

Der var enighed om, at der ikke skal være flere klubturneringer. Og starttidspunktet er 

senest 9.00 (medmindre det er efterår/vinter).  

Til sæson 2021 har regionsgolfen startet med 7. min mellem starterne. Det har fungeret 

fint og fortsættes til 2022. Dermed er det kun 4 starttider der blokeres. Arbejdsgruppen 

foreslår, at regionsgolfholdene også kan booke starttider lørdag og søndag fra kl. 13.30 

som alternativ til torsdag / fredag eftermiddage. (16-17)  

Arbejdsgruppen foreslår en øget indsats overfor medlemmer og gæster, som udebliver fra 

deres starttider. En lokal systemændring pr. 1. september gør, at der kan generes no-show 

lister helt ned til daglig basis. Udover at der skal sendes e-mails til de medlemmer og 

gæster, der ikke bekræfter deres starttider, skal der laves en synlig kampagne med skilte / 

opslag på hul 1. (hul 10), træningsbanen og evt. i klubhuset. 

Arbejdsgruppen forventer at en øget indsats vil fjerne starttider som ikke skal bruges. På 

sigt skal vi også adressere dem der bevidst booker ekstra spillere ind på bolden for at 

undgå andre spillere i bolden.  

Arbejdsgruppen drøftede muligheden for at indføre betaling af greenfee ved booking. Men 

anbefaler at se resultatet at no-show kampagnen først samt om belægningen bliver mindre 

som følge af færre vintermedlemmer.  

DGU har indledt kampagne i seneste nummer af Dansk Golf for at få golfspillere til at 

spille fra et teested længere fremme. Arbejdsgruppen anbefaler, der følges op på 

kampagnen i klubben og at information og opfordring til at skifte teesteder sendes ud til 

både KIK og alle medlemmer.  

Kortere runder vil give et bedre flow på banen og oftest en bedre oplevelse for golfspillere 

der ikke slår så langt eller er nye i golfspillet.  

 

Trelleborg: Der er registreret 33 runder fra Trelleborg-spillere i Greve. Trelleborg har 27 

registrerede runder hertil kommer seniorklubbens besøg. Det skal besluttes, om vi ønsker 

at fortsætte aftalen og evt. udvide med Vellinge Golfklubs, om ligger tæt på.  

 

Storsamling: SLN efterlyser grunde til at afholde storsamlinger. Det er håbet, at der kan 

genereres flere frivillige herigennem. Det besluttedes at gennemføre 

storsamling/speeddating.  
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Betalingsmodul: SKL/JD mødes for at afklare arbejdsgange.  

 

Personaleforhold: der er indgået elevkontrakt med Simon pr. 1. oktober 2021. Simon 

forventes færdiguddannet i juni 2025. Simon har været sommeransat og har en uddannelse 

som personbilmekaniker og kan således afvikle de normale seks måneders skoleophold fra 

oktober til marts i golfklubben (mesterlære) 

 

Personlige medlemskaber: i forbindelse med en medlemsforespørgsel vedrørende 

overdragelse af medlemskab, har vi rådført os hos DGU. DGU’s jurist har svaret følgende: 

 

”Et medlemskab er personligt og kan ikke overdrages uden accept af klubben.  

I juraens verden følger det af dansk lovgivning, herunder specifikt af gældsbrevslovens § 

13, hvorefter "debitorskifte kræver kreditoraccept". Det gælder derfor i alle livets forhold, 

og fremgår derfor ikke af vedtægter eller andet.  

Man kan med andre ord, som debitor (dvs. skyldner af kontingentet) ikke overdrage en 

aftale, som man har indgået til en anden uden accept.  

Det er ret klart og kan ikke fraviges uden aftale med klubben. 

Der er tale om et løbende retsforhold, hvor ydelserne (hhv. kontingentet og retten til spil) 

præsteres løbende. Der er derfor altid tale om, at der kommer et nyt forfaldstidspunkt for 

kontingentet (hvilken forpligtelse derfor ikke kan overdrages til tredjemand uden samtykke 

fra klubben).” 

Konklusion: et medlemskab kan ikke overdrages.  

 

Ad pkt. 7 Økonomi 

a. Medlemsstatus 24. november 2021. 

b. Medlemsdatabasen – restanter, systemer og metoder. 

c. SGS-ordningen 2021 og 2022. 

d. Overordnet økonomisk status for 2021. 

e. Forarbejdet med den endelige budgetlægning af 2022 sammen med APS’et. 

f. Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

Ved mødets afholdelse var der 1337 medlemmer, heraf havde 92 udmeldt sig pr. 31.12.21. 

Antallet af udmeldelser er nogenlunde normalt.  

De øgede indtægter på greenfee- og kontingentsiden opvejer til dels den manglende 

indtægt på vintermedlemskaber, som ikke tilbydes i vintersæsonen 21/22.  

Der er en forventet overskridelse på lønsummen pga. den ekstra greenkeeper.  

I 2021 modtog ungdomsudvalget penge fra hhv. Road to made in Himmerland aktiviteten 

I foråret samt præmien for danmarksmesterskabet i short game.  

Det ser ud til at vi kommer ud af 2021 med et overskud. Dels pga. øgede 

kontingentindtægter men også pga. mindre udgifter til afholdelse af diverse aktiviteter i 

udvalgene. 

Et evt. overskud henlægges.  

 

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 regionalmøde den 2. november 2021 v/IL og SKL. 

b. Samarbejdsmøde med IFS den 13. oktober.  

c. Nyhedsbrev oktober og november fra IFS – drøftelse af evt. relevante emner. 

d. Har vi emne til valg til Idrætsrådet? 

 

SKL og IL deltog i DGU’s regionalmøde den 2. november. IL har udsendt DGU’s 

materiale til bestyrelsesmedlemmer med fokus på enkelte emner. DGU har fortsat fokus 
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på klubafhængige/klubuafhængige og opfordrer klubberne til at være opmærksomme 

herpå i arbejdet med fastholdelse. Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.  

Valg til Idrætsrådet: GGK er pga. vores størrelse blevet opfordret til at stille med en 

kandidat. Desværre har vi ikke umiddelbart en kandidat.  

 

Ad pkt. 9 Mødekalender: 

Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10 

SU og Driftsudvalgsmøde 1-2021 udsat til december.  

FU møde nr. 1-2022 onsdag, den 5. januar  

Bestyrelsesmøde nr. 1- 2022 lørdag, den 22. januar. 

Info – Ris/rosmøde onsdag, den 2. februar 2022. 

Ordinær generalforsamling onsdag, den 9. marts 2022. 

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

akutemne.  

 

Ad pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet sluttede 19.15 

 

 

For referatet 

Inge Larsen  

10.12.2021 


