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Greve Golfklub 
Bestyrelsesmøde 5/2022 - Referat 

 

Møde: Bestyrelsesmøde 5/2022 Deltagere: Søren Leander Nielsen SLN 
Jeppe Dohn JD  
Johny Fuchs JF 
Ole Kahlen OK 
Nicolai Rasmussen NR 

Inge Larsen IL 
Poul Damgaard PD 
Bruno Lundgård Hansen BLH 
Pernille Satsman-Nørhede 
PSN 
 

Dato: 25. juli 2022 kl. 17 Afbud: Lotte Hansen LH 
Erik Westergaard EW 
 

  
 

Referat:  
 

 BLH indledte med at byde velkommen, en særlig velkomst til Poul Damgaard, som er 
indtrådt i kassererfunktionen.  
Pernille Satsman-Nørhede deltager som stand in for Stine Kiel Larsson. PSN vil fremover 
kunne deltage i bestyrelsesmøderne i tilfælde, hvor analyseværktøjet Golfspilleren i 
Centrum er på dagsordenen.   
 

Ad pkt. 1 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 4/2022 – 7. juni 2022 
Med baggrund i Kim Uldahls tal bør især begynderudvalget se på, hvor aktive 
prøvemedlemmerne er, så vi ikke risikerer at ”mangle” begyndere til efteråret, når de 
nuværende prøvemedlemmer er ”udklækkede”.  
Vores udmeldelsesprocent for begyndere/prøvemedlemmer ligger p.t. højere end andre 
klubber. Et emne til arbejdsdagen den 25. september.  
BLH erindrer om, at han gerne modtager referater fra udvalgsmøder.  
 

Ad pkt. 2 Rigets tilstand. 
Banen - Aktuel status og nyt vedrørende golfbanen (Ole Kahlen) 
OK orienterede om, at der fortsat arbejdes med at gøre den nye puttinggreen klar. Den 
relativ lange tørkeperiode har forsinket det lidt og puttinggreen åbnes ikke for brug, før 
vi er helt sikre på, at det er forsvarligt. Dette kan med fordel meldes ud i KlubNyt. 
PSN oplyste, at der er en sponsor til den nye puttinggreen.  
Baneudvalget sørger for en markering af åbningen af den nye puttinggreen i samarbejde 
med IL.  
IL oplyste, at der netop i uge 29 var en artikel på golf.dk om mandagens kaninturnering i 
linksugen.  
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Nordic Golf League Qualifying School spiller på Greve Golf onsdag, den 5. og torsdag, den 
6. oktober 2022. Det er en god mulighed for at profilere golfbanen og alle klubbens 
medlemmer profiterer af, at banen kommer til at stå knivskarpt til denne begivenhed.  
 
VIASAT kommer og laver en reklamefilm på Greve Golf. Filmen vises på Viasat og Greve 
Golf har efterfølgende fri adgang til at bruge filmen. 
 
Aktuelt fra udvalgene: 
OK – Bane- og Miljøudvalg 
Vores greenkeeperelev Pernille er blevet udlært. Pernille fortsætter hos os til oktober. 
Simon er startet som greenkeeperelev.  
 
NR – Eliteudvalget 
Udvalget forbereder sig til 3. runde af Danmarksturneringen, som spilles 13./14. august.  
2. holdet har en god mulighed for at rykke op. 3. holdet kan også rykke op, mens 1. holdet 
skal kæmpe lidt i sidste spillerunde for at blive i 2. division.  
NR har drøftet med LH om, hvordan de to udvalg kan arbejde sammen omkring 
rekruttering af juniorer til eliten. P.t. træner to juniorer med hos eliten.  Næste møde i 
udvalget afholdes efter sidste spillerunde.  
IL oplyste status på de otte regionshold. Ét enkelt hold vandt deres pulje og skal spille 
semifinale. Et enkelt hold blev nummer 2 i gruppen og to hold fik tredjepladsen, mens de 
øvrige fire hold endte som nummer 4 i deres respektive grupper. I alt har 95 spillere 
spillet med i regionsgolf. Nogle hold har følt, at de var meldt til i en for høj gruppe.  
Gitte Rolsted Christensen ønsker at trække sig som koordinator. Birger Knudskov vil 
gerne overtage posten. NR indkalder til møde med de to koordinatorer samt BLH og IL 
(21. september 2022 kl. 16.30) 
 
SLN – frivilligkoordinator 
Frivilligturnering afholdes søndag, den 4. september. Udvalgsformænd, bestyrelse og 
sekretariat er blevet bedt om at indstille de frivillige. SLN inviterer via golfbox og der 
spilles Texas Scramble i lighed med 2021.  
BLH overtager praktikken vedrørende økonomi og køkken. 

 
JD – Turneringsudvalg 
Pink Cup blev afholdt den 12. juni. Der blev samlet 36000 kr. ind.  
Den 24. juni blev der afholdt midsommerturnering med deltagelse af 76 medlemmer.  
 
PSN – sekretariat 
Medlemmer og gæster tager godt imod de udvidede åbningstider.  
 

Ad pkt. 3 Økonomisk status.  
PD udleverede en økonomisk status pr. 8. juli i forhold til budget.  
Overordnet ser det fornuftigt ud.  
BLH laver en gennemgang af sammenhængen mellem APS/klub/jordejer for PD/NR/LH.  
 

Ad pkt. 4 Status på Linksugen – umiddelbare reaktioner 
En løs snak over bordet om den netop afsluttede linksuge. Over 800 spillere deltog i 
ugens otte, heraf knap 300 gæster fra andre klubber. Der var ca. 50 flere deltagere end i 
2021. Det var primært damedagen og golf sixes, der trak tallet op.  
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Irish Twosome blev udsolgt på to dage. Seniordagen på fire dage og Burger og Bajer på 
tre minutter. Hvordan håndterer vi tilmeldingen fremover til Burger og Bajer? Skal der 
være handicapbegrænsning? Og kan der evt. spilles i to rækker for at tilgodese alle.  
Med 124 deltagere tog turneringen fem timer. Evt. starte turneringen kl. 15, hvis så 
mange skal deltage.  
Foursome om lørdagen blev afviklet med løbende start. Det er ikke optimalt, da det 
kræver flere frivillige. Forslag om at lave en formiddagsgunstart og en 
eftermiddagsgunstart i 2023.  
Der var 44 afbud. Nogle pga. corona. Hvordan håndterer vi afbud fremover? Skal både 
mad og greenfee refunderes? (turneringsgebyret refunderes aldrig) 
 

Ad pkt. 5 Bestyrelsens dagsmøde den 24. september.  
FU planlægger dagen med inputs fra bestyrelsen.  
Det er afgørende for udbyttet af dagen, at vi ikke kun taler HVAD men også HVORDAN.  
Dagen afholdes ikke som et traditionelt bestyrelsesmøde, men derimod en arbejdsdag.  
Vi starter dagen kl. 9 og PSN booker tre golftider fra kl. 11. JD planlægger spilleform over 
ni huller, hvorefter vi fortsætter med arbejdet.  
 

Ad pkt. 6 Oplæg fra Ad-hoc udvalget vedr. Banebelægning. 
Der afholdes møde i udvalget den 10. august med fokus på at få påbegyndt en 
formulering af klubbens politik for booking/bekræftelse af tider.  
 

Ad pkt. 7 Eventuelt 
JD bad om bestyrelsens holdning til afvikling af shortgame. I 2021 skulle man kvalificere 
sig til shortgamefinalen. I år kan alle frit tilmelde sig denne.  
Bestyrelsen var enig om, at man fortsat skal kunne kvalificere sig til finalen ved at vinde 
sin plads i Greve. Klubben betaler således for deltagelsen.  
Det står frit for for andre at tilmelde sig finalen for egen regning.  
 
Hvordan sikrer man at de spillere, der repræsenterer Greve ved regionsgolf og 
danmarksturneringen har det rigtige hcp. NR oplyste, at udvalget vil have fokus på dette 
ved at sikre, at alle spillere løbende indleverer scores.  
 
 
Mødekalender 2. halvår 
Foreløbige forslag til møder: 
Bestyrelsesmøde 6/2022: Lørdag, den 24. september kl. 9.  

   Møde 9 – 11 / 9 hullers golf kl. 11 
   Frokost og møde efter runden. 

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 
 
 

 

For referatet 
Inge Larsen / 2. august 2022 


