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Greve Golfklub 
Bestyrelsesmøde 4/2022 - Referat 

 

Møde: Bestyrelsesmøde 4/2022 Deltagere: Jeppe Dohn JD 
Ole Kahlen OK 
Thomas Pedersen TP 
Nicolai Rasmussen NR 

Lotte Hansen LH 
Erik Westergaard EW 
Johny Fuchs JF 
Inge Larsen IL 
Bruno Lundgård Hansen BLH 
Stine Kiel Larsson SKL 
 

Dato: 7. juni 2022 kl. 17 Afbud: Søren Leander Nielsen SLN 
Sten Lawaetz SL 

  
 

Referat:  
 

 BLH indledte med at informere bestyrelsen om, at kasserer Sten Lawaetz stopper i 
bestyrelsen. SL fortsætter foreløbig som økonomikonsulent for bestyrelsen.  
Desuden bød formanden Nicolai Rasmussen velkommen. Nicolai overtager Thomas 
Pedersens plads som formand for eliteudvalget.  
 

Ad pkt. 1 Analyse af Greve Golfklub ved udviklingskonsulent Kim Uldahl, Dansk Golfunion. 
Udviklingskonsulent Kim Uldahl fra DGU lavede en ”overflyvning” af Greve Golfklub med 
baggrund i tallene fra Golfspilleren i Centrum / Business Intelligence: 

- Hvad siger medlemmerne om Greve Golfklub? 
- Hvad siger gæsterne om Greve Golfklub? 

De seneste to år med corona har rykket på idræts- og samfundstendenserne i Danmark 
og det er vanskeligt at sige, hvor de ender.  
Generelt har golfdanmark oplevet et stort opsving med flere golfspillere og flere spillede 
golfrunder. 
 
DGU opererer med begreberne klubafhængige og klubuafhængige. 

- Klubafhængige (medlem af KIK, frivillige, deltager i turneringer osv) 
- Klubuafhængige (spiller med faste makkere, deltager ikke i klubliv) 

De klubuafhængige er de mest usikre medlemmer. Det er vigtigt at sørge for en rimelig 
fordeling af goder, så de klubuafhængige føler, de får samme værdi i deres medlemskab 
som de klubafhængige. Det vigtigste parameter er ”adgang til første tee” altså mulighed 
for at spille.  
 
Med baggrund i Kim Uldahls tal skal de respektive udvalgsformænd i begynder-, 
ungdom- og eliteudvalg kigge på, hvor aktive deres medlemmer er. Især skal 
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begynderudvalget se på, hvor aktive prøvemedlemmerne er. Vi skal nødigt risikere at 
”mangle” begyndere til efteråret, når de nuværende prøvemedlemmer er ”udklækkede”.  
GGK skal kigge på en politik for modtagelse af etablerede golfspillere, der kommer med 
et hcp til GGK. Vigtigt med personlig kontakt til disse, så de føler sig inkluderet i 
klublivet.  
 
Konklusion: 
FU finder ud af de vigtigste punkter for GGK. 
Slides fra Kims oplæg sendes til bestyrelsesmedlemmerne, så udvalgsformændene kan 
bruge det på deres egne områder.  
Alle skal have adgang til BI (SKL) 
 

Ad pkt. 2 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 3/2022 – 4. maj 2022 
Ingen kommentarer til referatet.  
 

Ad pkt. 3 Rigets tilstand. 
Banen - Aktuel status og nyt vedrørende golfbanen (Ole Kahlen) 
Banen vedligeholdes efter plejeplanen, men greenkeeperne er lidt bagefter tidsplanen på 
grund af nedbrud på vandingssystemet og en defekt sprøjtevogn. Begge dele har haft 
konsekvenser. 
 
Den nye putting green har fået en mindre god start på grund manglede tryk på 
vandingssystemet, der normalt skal give en fin vandtåge og spredning over hele greenen. 
I stedet har nogle dyser spulet overfladen, så græsfrø er fjernet og der kom skyllerender i 
jorden. Skaderne er udbedret på grenen, der er eftersået, gødet og klippet. Greenen vil 
meget snart igen blive eftersået, gødet og klippet. Forventet åbning til august, forudsat at 
der kommer en del solskinstimer fremover. 
Vandingssystemet har to pumper, hvor den ene skal opretholde 8 atm tryk ud til greens 
og teesteder. Den var defekt og er blevet udskiftet. Systemet kører nu tilfredsstillende, 
men der er brugt mandetimer på fejlfinding, rengøring af rør og udskiftning af pumpen.  
Sprøjtning af greens blev forsinket og er nu i gang igen. Der anvendes en blanding af 
midler til vækst og mod mos.  
Det kommende arbejde er klipning af rough strategiske steder for at give spillerne nogle 
fixpunkter for nedslag, hvis bolden lander udenfor fairway. Klipning er gennemført i 
rough på 7. og mellem 10. og 18. fairway. Greens skal prikkes og tilføres sand. Det sker 
den 21. og 22. juni, hvor banen er lukket. 
Targets (flag) på driving range bliver reetableret i næste uge. Trådhegnet bliver også 
reetableret mellem p-plads og den nye putting green. 
På lukkedagene den 21. og 22. juni ønskes frivillige til bla. indsamling af vildfarne bolde 
på driving range samt frivillige til eftersåning af turfhuller.  
 
Formand/næstformand 
BLH: Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer taler med samme sprog overfor 
medlemmerne. Hvis man får viden om ”historier”, er det vigtigt at disse bliver stoppet.  
Torben Rasmussen har tilbud sin ekspertise som fotograf for klubben. Kontakt gerne 
Torben, hvis I har arrangementer, som egner sig til at blive fotograferet.  
BLH vil gerne c.c. på alle udvalgsreferater. 
Hjemmesiden skal opdateres, herunder udvalgene. De enkelte udvalgsformænd sørger 
selv for at tage billeder af udvalgsmedlemmerne og sender billeder samt navne til 
info@grevegolf.dk. 

mailto:info@grevegolf.dk
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Generelt skal der kigges på hjemmesidens aktualitet. Det blev besluttet at der kun skal 
ligge referater fra de seneste fem år (2018 og frem) Skulle nogen ønske ældre referater, 
kan de rekvireres. SKL sletter ældre referater på hjemmesiden.  
BLH indtræder i PR og kommunikationsudvalget.  
 
IL: der har været bragt artikler om Greve Masters og Golfens Dag i bla. TunePosten. Der 
er desuden sendt tekst og billede vedr. nyheden om vejbelægningen. 
 
Aktuelt fra udvalg 
 
NR/TP – Eliteudvalget 
Som meddelt ved bestyrelsesmøde 3/2022 ønskede Thomas Pedersen at stoppe som 
udvalgsformand. Nicolai Rasmussen overtager Thomas Pedersens rolle.  
Udvalget forbereder sig til 2. runde af Danmarksturneringen, som spilles 18./19. juni.  
 
JD – turneringsudvalget 
Udvalget har siden sidst afholdt pinseturnering, som blev afviklet som en 
slagspilsturnering.  
Den 12. juni spilles der PINK CUP, hvor turneringsudvalget assisterer.  
Der er kommet en henvendelse vedrørende ”Road to Himmerland”, som vi deltog i i 
2021. JD kontakter DGU for at høre, hvad det præcist indebærer i år.  
 
LH – ungdomsudvalget 
De helt små grevlinge er kommet i gang om torsdagen. De øvrige juniorer er delt op i 
niveauer ved træningen om onsdagen. 
Søndag, den 3. juli afvikles der forsøgsvis en ryste-sammen-turnering for de ældre 
ungdomsspillere (18-25 år)  
 
Nyt fra sekretariatet 
SKL oplyste, at hun var blevet ringet op fra Ishøj Golfklub, som havde fået stjålet fire 
buggies. Det virker organiseret, derfor advarslen fra Ishøj.  
 

Ad pkt. 4 Økonomisk status.  
SKL gennemgik den aktuelle økonomiske situation sammenlignet med det godkendte 
budget for 2022. Medlemsmæssigt følger vi budgettet. 
Maj måned lå lidt under på greenfee men set på året er vi over budget.  
Der er anvendt 20.000 – 30.000 kr. som en almindelig driftsudgift på en pumpe. 
 

Ad pkt. 5 Oplæg fra Ad-hoc udvalget vedr. Banebelægning. 
IL gav en gennemgang af udvalgets arbejde.  
Arbejdsgruppen vedr. belægning på golfbanen blev nedsat på bestyrelsesmøde 1/2021 
den 16. juni 2021.  
Ved samme møde blev det besluttet ikke at tilbyde vintermedlemskaber fra sæson 
2021/2022.  
Årsagen til at nedsætte gruppen var de tiltagende udsagn fra medlemmer om at det var 
blevet vanskeligt at få en golftid.  
Arbejdsgruppens skulle afdække, hvilke yderligere tiltag, der kan sættes i gang for at 
optimere banens brug.  
Gruppen har afholdt fire møde i perioden november 2021 til maj 2022. 
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Foreløbige konklusioner: 
• Overveje at ændre teesteder fra farver til numre for at animere flere spillere til at 

bruge anderledes teesteder end normalt og dermed opnå bedre flow på banen. 
• No-shows: der trækkes lister over no-shows hver måned. Sekretariatet tager 

personligt kontakt (telefonisk eller i klubben) med alle, der har ≥3 no-shows. Alle 
øvrige no-shows får en ”standardmail”. (SKL) 

• Fortsætte med at lægge bolde sammen iht. de fastsatte principper.  
• På sigt skal vi også adressere dem, der bevidst booker ekstra spillere ind på 

bolden for at undgå andre spillere i bolden. 
• Antallet af baneblokeringer bør så vidt muligt ikke optrappes. 
• Kommunikere om udvalgets arbejde og beslutninger.  

 
Udvalget fortsætter arbejdet. Beslutningerne vedlægges som kopi. 
 

Ad pkt. 6 Sponsorudvalget  
Generel drøftelse om sponsorer og udvalgets arbejde med baggrund i en henvendelse fra 
et medlem, der stiller sin arbejdskraft til rådighed med at finde sponsorer.  
Konklusion: 
Vi skal ikke lave flere lukkedage for at lave en turnering med store (sponsorerede) 
præmier.  
Eventuelt afprøve konceptet i Linksugen eller en enkelt dag.  
Senere på året drøftes planerne for 2023.  
Sponsorudvalget består af: Pernille Satsman-Nørhede, Jeppe Dohn og Thomas Pedersen. 
 

Ad pkt. 7 Aktuel status Linksuge.  
Følgende turneringer er fastlagt: 
 
Mandag: damedag - gunstart 
Tirsdag: åben dame-, herre-, juniordag – gunstart.  
Onsdag: golf sixes – løbende start.  
Torsdag: seniorturnering +60 – gunstart.  
Fredag: burger og bajer (kun hold à 4) – gunstart. 
Lørdag: foursome - løbende start. 
Søndag: Irish Twosome - gunstart. 
 
Der åbnes løbende for tilmelding.  
Kontaktet ungdomsudvalget og begynderudvalget om de har ideer.  
Der afvikles eventuelt short game sideløbende med tirsdagens turnering. JD afventer 
oplæg.  
Foreløbig ingen hole-in-one-bil på højkant.  
 

Ad pkt. 8 Indstilling til ærestegn.  
Fortrolig drøftelse. Refereres ikke.   
 

Ad pkt. 9 Mødekalender 2. halvår 
Foreløbige forslag til møder: 
Forretningsudvalgsmøde 2/2022: Via Teams inden bestyrelsesmøde 5/2022 
Bestyrelsesmøde 5/2022: Invitation via doodle 
Bestyrelsesmøde 6/2022: Lørdag, den 24. september kl. 9.  

   Møde 9 – 11 / 9 hullers golf kl. 11 
   Frokost og møde efter runden. 
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Bestyrelsesmøde 7/2022: Torsdag, den 27. oktober kl. 17 
Bestyrelsesgolf og ”julefrokost”: Søndag, den 20. november kl. 10 – 9 huller 
Bestyrelsesmøde 8/2022:  Mandag, den 5. december kl. 17 
 

Ad pkt. 9 Eventuelt. 
BLH takkede Thomas Pedersen for hans virke i eliteudvalget. Den officielle tak sker ved 
generalforsamlingen 2023.  
 

 

For referatet 
Inge Larsen / 14. juni 2022 


