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Greve Golfklub 

Bestyrelsesmøde 2/2022 - Referat 
 

Møde: Bestyrelsesmøde  

2/2022 

Deltagere: Søren Leander Nielsen 

Jeppe Dohn 

Lotte Hansen 

Ole Kahlen 

Thomas Pedersen 

Erik Westergaard 

Inge Larsen 

Nyvalgt bestyrelsesmedlem 

Nyvalgt bestyrelsesmedlem 

 

Dato: 30. marts 2022 Afbud: Johny Fuchs 

  

 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
 

2. Konstituering ifølge vedtægterne: 

a) §5 stk. 4: valg af formand, næstformand og kasserer. 

b) §6 stk. 2: forretningsudvalg. Formand, næstformand og kasserer er faste medlemmer. Valg af 

yderligere ét medlem. 

c) §7 stk. 1: repræsentanter til samarbejds- og driftsudvalg til varetagelse af de i lejekontrakten 

parterne imellem aftalte overordnede samarbejdsrelationer udpeges. 

I dag består samarbejds- og driftsudvalg af formand og næstformand samt fra baneejernes side 

Stine Kiel Larsson og Peter Thomsen. De hidtil afholdte tirsdagsmøder mellem formand, kasserer 

og Stine Kiel Larsson erstattes af en anden mødeform.  

d) Nedlæggelse af det midlertidige økonomiudvalg, som bestyrelsen nedsatte på bestyrelsesmøde 

1/2022 9. marts 2022 for at sikre overgangen i det tilfælde, at der ikke blev valgt en kasserer til 

den kommende periode.  
 

3. Kort forventningsafstemning 
 

4. Mødekalender 

• Ordinært bestyrelsesmøde 3/2022 onsdag, den 4. maj kl. 17 

Inden mødet oplæg med fokus på forståelse af aftalekomplekset mellem parterne Greve 

Golfklub/baneejer/jordejer.  

• Ordinært bestyrelsesmøde 4/2022 tirsdag, den 7. juni 2022 kl. 17 

Alle udvalg aftaler selv mødefrekvens og mødetidspunkter. 
 

5. Prøvemedlemskab af DGI 

Det indstilles, at Greve Golfklub indmeldes i et prøvemedlemskab af DGI. Prøvemedlemskabet er 

gratis for 2022 og 2023. Bestyrelsen revurderer medlemskabet senest i efteråret 2023.  
 

6. Eventuelt 

Herunder foto af den nye bestyrelse til præsentation på sociale medier, www.grevegolf.dk samt til 

ophæng i klubben. 

  

http://www.grevegolf.dk/
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Referat: 

 

Ad pkt. 1 IL bød velkommen, idet hun bød særligt velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen: 

Sten Lawaetz, Bruno Lundgård Hansen og Lotte Hansen. 

 

Ad pkt. 2 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

 

Bestyrelsens konstituering iht. vedtægterne §5 stk 4: 

Formand Bruno Lundgård Hansen 

Næstformand Inge Larsen 

Kasserer Sten Lawaetz 

Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 

Elite Thomas Pedersen 

Ungdom Lotte Hansen 

Bane & Miljø Ole Kahlen 

Turnering Jeppe Dohn 

Regel og HCP Johny Fuchs 

Begynder Erik Westergaard 

 

§6 stk 2 forretningsudvalg: 

Formand Bruno Lundgård Hansen 

Næstformand Inge Larsen 

Kasserer Sten Lawaetz 

Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 

 

§7 stk 1 repræsentanter til Samarbejds- og driftsudvalg 

Formand Bruno Lundgård Hansen 

Næstformand Inge Larsen 

 

Inden næste bestyrelsesmøde foretages en overdragelse, så det jf. bestyrelsesmøde 1/2022 

nedsatte økonomiudvalg kan nedlægges. I den mellemliggende periode vil der ikke være 

særskilte beslutningskompetencer i økonomiudvalget.  

 

Ad pkt. 3 Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort, herunder en præsentation af 

medlemmernes respektive ressortområder.  

 

Ad pkt. 4 Følgende møder blev aftalt: 

 

Ordinært bestyrelsesmøde 3/2022 onsdag, den 4. maj kl. 17 – 19.30. Let spisning under 

mødet. Ved dette møde præsenteres et oplæg med fokus på forståelse af aftalekomplekset 

mellem parterne Greve Golfklub/baneejer/jordejer v/FKC. 

  

Ordinært bestyrelsesmøde 4/2022 tirsdag, den 7. juni 2022 kl. 17 – 19.30. Ad-hoc-udvalget 

for banebelægning forventes at have et oplæg klar til dette møde. Let spisning under mødet.  

 

Ad pkt. 5 Enighed om at tegne et gratis prøvemedlemskab af DGI for 2022 og 2023. Medlemskabet 

revurderes senest i efteråret 2023.  

Bestyrelsen kunne evt. ønske konsulentbistand til en digital platform til arkivering til 

erstatning for Dropbox.  
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Ad pkt. 6 Gruppebillede blev taget og kan bruges af bestyrelsesmedlemmerne på SoMe. IL lægger 

billede og information om den nye bestyrelsessammensætning på Greve Golfs 

facebookside.  

 

 

 

For referatet 

Inge Larsen 

05.04.2022 

 


