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Greve Golfklub 
Bestyrelsesmøde 6/2022 - Referat 

 

Møde: Bestyrelsesmøde 6/2022 
 

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 
Lotte Hansen LH 
Erik Westergaard EW 
Stine Kiel Larsson SKL 
Pernille Satsman-Nørhede 

Dato: Lørdag, den 24. september 2022.  

Fra 9:30 – 16:00 
  

  
 

Referat:  
 

Velkomst Formand Bruno Lundgård Hansen indledte med at byde velkommen til 
bestyrelsesdagen. Han takkede for modtagelsen i bestyrelsen og for den 
spændende tid det seneste halve år.  
BLH komplimenterede bestyrelsesmedlemmerne for deres kompetence, viden 
og den hurtighed, hvormed der arbejdes.  
BLH fortalte kort om de opgaver, han havde bistået med i det første halve år 
som formand. Det har især været rekruttering af en kasserer samt at få 
etableringen af grusvejen helt på plads.  
Herudover har BLH haft fokus på at være til stede i klubben og har været rundt 
på banen, deltaget i arbejdet omkring Linksugen, være turneringsleder ved 
Danmarksturneringen samt deltaget ved møder i de forskellige udvalg.  
Endelig har BLH prioriteret den eksterne kontakt til organisationerne, 
politikerne og foreningerne i Tune.  
 
Klubben er ikke længere en nystartet golfklub, men godt funderet i værdier om 
at være en familieklub, hvilket har skabt de senere års vækst.  
BLH understregede, at det fremtidige arbejde skal bygge på tværfagligt 
samarbejde, åbenhed og skriftlighed. Det er vigtigt, at alle 
bestyrelsesmedlemmer føler, at de har indflydelse og kan stå på mål for 
beslutningerne overfor medlemmerne.  
Vi skal imødegå den megatrend, der hersker i samfundet, hvor tilliden til 
organisationer, foreninger og foreningsbestyrelser er faldende, ved at sikre en 
tæt og god kommunikation til medlemmerne.  
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Samarbejdet på tværs med klubberne-i-klubben blev drøftet. Hvilke initiativer 
kan vi iværksætte for at sikre et godt samarbejde? Punktet tages op på 
bestyrelsesmøde 7 eller 8.  

  

Turneringer Jeppe Dohn indledte med nogle interessante tal for deltagelsen i Greve Golfklubs 
klubturneringer. Tallene viste, at 693 medlemmer har deltager i årets 
klubturneringer, heraf 305 unikke. 28% var kvinder og 72% var mænd. 
Aldersmæssigt var deltagerne mellem 8 og 82 år og handicapspændet var fra 
+3,5 til 54.  
 
JD foreslog en ændring af turneringsudvalgets formålsparagraf til: 
 

• At planlægge og gennemføre turneringer for klubbens medlemmer og 
gæster i samarbejde med sekretariat, greenkeepere og restaurant. 

• At understøtte og udbygge det sociale samvær i klubben på tværs af 
alder, køn og handicap. 

• At udbrede kendskabet til forskellige turneringsformer - herunder også 
sjove og useriøse turneringsformer. 

• At afvikle det årlige klubmesterskab sportsligt forsvarligt i samarbejde 
med eliteudvalget. 

• At assistere klubber-i-klubben og andre i brugen af Golfbox og afvikling 
af deres turneringer. 

 
JD havde opstillet en række spørgsmål, som han ønskede at drøfte med 
bestyrelsen. Det udmøntede sig i følgende beslutninger.  
 

• Antallet af klubturneringer er passende, det samme gælder antallet af 
tællende turneringer. 

• Indholdet er afbalanceret sportsligt/socialt/sjovt/spændende. 
• Antallet af klubturneringer for 2023 optager 2000 tider, hvilket svarer til 

10% af de samlede blokeringer på banen (company days, netværk, KIK-
månedsafslutninger og turneringer) 

• Bestyrelsen fandt, at gunstart var at foretrække frem for løbende start. 
Primært pga. det sociale islæt.  

• Turneringsgebyret på 75 kr. er passende og det samme gælder 
beløbsrammen for præmier (max 500 kr.) 

• Spisning skal ikke være obligatorisk. Ca. 2/3 af turneringsdeltagere 
bestiller mad.   

• Turneringsgebyr refunderes ikke efter udløbet af tilmeldingsfristen.  
• Handicapgrænse på 45 bibeholdes.  
• Buggy tillades ved begrundelse. Dog ikke ved klubmesterskaberne.  

 
Der var tilslutning til ideen om at lave en ny form for scrambleturnering om 
søndagen, der skal erstatte parturneringerne.  
 
Beslutningen om det alternative klubmesterskab udskydes til bestyrelsesmøde 
7/2022.  
 
Klubturneringer har fortrinsvis ligget på søndage, som typisk er en travl dag på 
banen med mange medlemmer og gæster.  
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Forsøgsvis flyttes nogle af klubturneringerne til lørdage i 2023, og der arbejdes 
på at finde en passende balance.    

  

Golfbanen Ole Kahlen indledte sit indlæg med et foto fra golfbanens spæde barndom. 
Billedet var taget fra hul 12’s teested.  
Med billedet ville OK bla. vise vigtigheden i at roughen bevares. Det er banens 
kendetegn.  
 
Baneudvalget arbejdet på et par ændringer på banen, som OK ønskede at drøfte 
med bestyrelsen:  
 
Hul 5: hvid tee flyttes over til hvid tee på hul 2. I første omgang forsøgsmæssigt. 
Hvis det viser sig at være en succes, udvides teestedet efterfølgende, så hul 2 og 
hul 5 ”deler” hvid tee.  
Der var tilslutning til dette i bestyrelsen. 
  
Hul 16: dele af den fjerneste del af volden, der deler fairway, fjernes.  
Der etableres rough i den fjerneste del af fairway til venstre (mod hul 3) NR og 
OK undersøger placering af rough.  
Der var tilslutning til dette i bestyrelsen. 
 
Driving range: DR er nu 223 meter, hvis udslagssteder rykkes tilbage mod 
parkeringspladsen, vil DR kunne forlænges med 34 meter.  
Der var en del argumenter for og imod.  
Elitespillerne har et ønske om at kunne slå driver, så der skal evt. findes nogle 
kreative løsninger, der kan imødekomme dette ønske.  
Evt. etablere nogle udslagssteder specifikt for eliten trukket tilbage? OK drøfter 
dette i baneudvalget.  
 
Omlægning af teesteder til tal samt etablering af et nyt og kortere teested.  
 
DGU lancerede for nogle år siden en kampagne, der skulle fremme flowet på 
golfbanerne. De opfordrede spillere til at gå et teested frem.  
Farvede teesteder kan afholde nogle spillere fra at gå fra f.eks. gul tee til rød tee, 
som traditionelt er ”dametee”. Derfor har der været drøftelser om evt. at 
omlægge banen til længder frem for farver.  
I samme forbindelse kunne der etableres et nyt kortere teested, som kunne 
tilgodese de spillere, der ikke er så langtslående og samtidig give en endnu 
større fleksibilitet på banen.  
OK fremlagde et forslag til nye teesteder, der ville resultere i en bane på 4677 
meter. Banen ville således have i alt seks teesteder på 6213, 5783, 5513, 5233 
og 4677 samt 4184 meter (det nuværende sorte teested) 
 
Forslaget vil kræve etablering af en række nye teesteder. Prisen for etablering af 
et nyt teested på ca. 20-25 kvm anslås til at være ca. 8000 kr. excl. arbejdstimer 
pr. teested.  
OK fremviste eksempler på nye teeklodser.  
 
Bunkers: Der var drøftelser om, hvordan bunkers kan forbedres.  
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Det besluttedes, at baneudvalget laver et oplæg vedr. bunkers og teesteder. 
Herunder økonomi og arbejdsbyrde ved etablering af nye teesteder, etablering 
af numre i stedet for farver samt renovering af bunkers.  
Beslutningsoplægget fremlægges ved bestyrelsesmøde 7/2022.  

  

Økonomi PD fremlagde en økonomisk status.  
På kontingentsiden er vi en anelse under budget, mens vi på greenfeesiden, som 
udgør 12,5% af indtægtsbudgettet, er pænt over budget. SGS forventes at 
balancere, men afsluttes først senere på året med de øvrige deltagende klubber.  
På udgiftssiden forventes bestyrelse, DGU, forsikringer og klubbens drift at blive 
lidt mindre end budgetteret, mens de budgetterede beløb for udvalgene synes at 
komme til at blive brugt. Personaleudgifter er givne.  
Det ser ud til at året kan afsluttes med et lille overskud.  
 
PD bad om at udvalgene afleverer deres budget (ét samlet beløb) ledsaget af en 
kort begrundelse til PD senest 24. oktober, så budget kan være klar til BS 
7/2022. Regionsgolf og division deles op. 
 
Kontingenter:  
Overordnet mener DGU, at 10-12% stopper med at spille golf.  
Vi får allerede i 2022 en uventet stigning på kr. 90.000 på banevedligeholdelse i 
form af f.eks. gødning og vi forventer yderligere ca. kr. 100.000 på selve 
klubdriften i 2023.  
 
Der var enighed om at minimere en kontingentstigning, således at vi i videst 
muligt omfang kan tilgodese at alle stadig forhåbentlig kan have råd til at spille 
golf.  
Bestyrelsen vedtog en kontingentstigning på ca. 3% (dog undtaget 
langdistancemedlemskaber, der stiger lidt mere)  
 
Fuldtidsmedlemmer stiger fra 6650 til 6850 kr.  
Hverdagsmedlemmer stiger fra 5200 til 5350 kr.  
Greenfeemedlemmer stiger fra 895 til 950 kr.  
Ungsenior/studerende stiger fra 2900 til 2950 kr.  
Langdistance stiger fra 3900 til 4200 kr.  
Passivt medlem fortsat 100 kr.  
Junior u/banetilladelse fortsat 700 kr.  
Grevlinge fortsat 500 kr.  
Junior m/banetilladelse fortsat 1200 kr.  

  

Golfspilleren i 
centrum 

Udskydes til bestyrelsesmøde 7/2022 

  

Ungdomsudvalg LH fremlagde et oplæg om hvordan vi fastholder ungdomsspillerne og 
fremtidssikrer ungdomsafdelingen.  
GGK har ca. 65 medlemmer under 18 år.  
Udmeldelsesraten er p.t. blot 1% og medlemsudviklingen har været 37%. 
Udvalget har spurgt børnene hvad der skal til for at de vil spille golf: 
 

• Det skal være sjovt. 
• Der skal være tydelige rammer. 
• Voksenrelationer er vigtige (trænere/hjælpetrænere) 
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• Fællesskab/sociale relationer er vigtigt.  
• Spille golf på en rigtig golfbane. 

 
Ungdomsspillerne føler, at der er et hierarki i klubben, og at de er de nederste i 
dette.  
 
Udvalget arbejdet på at etablere en mentorordning med eliten, så 
ungdomsspillerne tilknyttes en elitespiller. NR/LH forsøger at etablere en 
mentorordning.  
 
For at opbygge sociale relationer skal der etableres noget klubliv også 
indendørs i klublokalerne. Der kunne evt. serveres en dagens ret om onsdagen, 
når ungdomsspillerne har træning. Det kunne samle spillere og familie.  
BLH oplyste, at der er en række puljer, der kan søges for at skabe ungdomsliv i 
klubben.  
 
LH oplyste, at 11 juniorer tager til Trelleborg søndag, den 2. oktober samt at en 
række juniorer uden banetilladelse tager til Maglehøjbanen den 9. oktober. 
To ungdomsspillere er inddraget i elitetruppe som ”boblere”.  
 
Ungdomsafdelingen har svært ved at få tider til at spille på banen bla. i 
forbindelse med træning om onsdagen samt om søndagen i løbet af vinteren.  
SKL oplyste, at dameklubben spiller månedsmatch den første onsdag i måneden 
og i denne forbindelse er bagni ledig, hvor juniorerne f.eks. kunne spille en 
scramble.  
 
EW foreslog, at ungdomsafdelingen kunne gøre brug af fadderordningen i 
begynderudvalget.  

  

Kommunikation Udskydes til bestyrelsesmøde 7 eller 8.  
  

Evaluering Bestyrelsesmøde 7/2022: Torsdag, den 27. oktober kl. 17 
Bestyrelsesgolf og ”julefrokost”: BLH sender forslag 
Bestyrelsesmøde 8/2022:  Mandag, den 5. december kl. 17 
 
EW: Randers golfklub inviterer til en landsdækkende golfturnering. EW fik 
bestyrelsens tilladelse til at tilmelde et hold 
Der bliver kørt stærkt på vejen. FU kigger på eventuelle initiativer.  
 
JF fik tilsagn til at deltage i DGU’s ERFA-kurser om handicapsystemet. BLH 
oplyste, at seniorklubben også ønske at deltage med henblik på evt. at formidle 
viden til hovedklubben. Ligeledes deltager Pernille Satsman-Nørhede.  
 
BLH takkede for mødedeltagelsen og vinderne af dagens 9-hullers ”social 
scramble” blev kåret (NR, PD, EW, JF) 

 
Referent 
Inge Larsen  
28.09.2022 


