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Greve Golfklub 
Bestyrelsesmøde 7/2022 - Referat 

 

Møde: Bestyrelsesmøde 7/2022 Deltagere: Jeppe Dohn JD  
Johny Fuchs JF 
Ole Kahlen OK 
Nicolai Rasmussen NR 

Inge Larsen IL 
Poul Damgaard PD 
Lotte Hansen LH 
Erik Westergaard EW 
Bruno Lundgård Hansen BLH 
Stine Kiel Larsson 
 

Dato: 27. oktober 2022 kl. 17 Afbud: Søren Leander Nielsen SLN 
  
 

Referat:  
 

Ad pkt. 1 BLH indledte med at byde velkommen.  
 

Ad pkt. 2 Rigets tilstand. 
 
Formand / næstformand 
Opfølgning fra FU 3/2022: 

Kontaktpersoner mellem FU og udvalgene skal fremover sikre 
kommunikation og kontinuitet mellem de to led, såvel generelt som i 
specifikke processer.  
Der er foretaget en debitorafstemning for at rydde op i regnskabet.  
Greenfee 2023: kommer til beslutning bestyrelsesmøde 8/2022.  
Samarbejde med klubber-i-klubben: (SLN/BLH) 
Hastigheden på tilkørselsvejen sættes til 30 km/t. Ændringen 
kommunikeres i KlubNyt og med skilte langs vejen.  
Socialt arrangement for bestyrelse afventer årskalender (BLH/IL) 
Temadebat elite sættes på bestyrelsesmøde 8/2022. 
Temadebatter for begynderområdet og regel/handicap sættes på i 2023. 

 
Projekt åben skole med besøg fra omkringliggende skoler er lukket.  
 
Regionsgolf 
Oplæg vedrørende regionsgolf blev drøftet.  
For 2023 foreslås en delvis brugerbetaling på kr. 100 indført.  
Udover en ryste-sammen-turnering tilbydes spillerne en rabat på en klubpolo, deltagelse 
i træningskurser med Axel Krag, klubaften om hulspilsregler samt som hidtil drikkevarer 
efter kamp m.m. 
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Der var opbakning fra bestyrelsen til forslaget om delvis brugerbetaling. Dette meddeles 
klubbens regionsgolfkoordinatorer Birger Knudskov og Gitte Rolsted Christensen, som 
kan arbejde videre ud fra dette.  
 
Tilmelding i golfbox åbnes så snart det er muligt og spillerne fordeles automatisk i den 
række, der passer til handicap og alder. Herefter vurderes det, hvilke hold der tilmeldes.  
 
Aktuelt fra udvalgene: 
 
EW - Begynderudvalg 
Begynderudvalget har møde i uge 44, hvor 2022 evalueres.  
Udvalget har anvendt GiC for at finde ud af, hvad man eventuelt kan ændre på.  
Udvalget forsøger atter at tilmelde et hold til venskabsturnering fra Randers Golfklub 
forudsat at de øvrige deltagere også primært er nygolfere.  
 
LH – Ungdomsudvalg 
Udvalget holdt møde den 24. oktober.  
Der er ønske om at samle grevlinge- og juniortræning til én dag.  
Mangler faddere/hjælpetrænere.  
Fredag, den 28. oktober afholdes afslutning med natgolf og overnatning. 11 spillere 
tilmeldt. 
Vinterturnering: hver søndag. De syv bedste runder tæller med i vinterens turnering.  
 
JF – Regel- og handicapudvalg 
JF deltager i ERFA møde i DGU om handicapsystemet 28. oktober.  
Udvalget stiller sig til rådighed for klubaften om hulspilsregler.  
 
NR – Eliteudvalget 
Møde 27. oktober om planerne for den kommende sæson. Temadrøftelse om eliten ved 
bestyrelsesmøde 8/2022.  
 
JD – Turneringsudvalg 
Arbejdet med kalender 2023 er i gang.  
Når alle arrangementer er indkommet, skal kalenderen godkendes i ad hoc udvalget 
(BLH/SKL/IL/JD) og FU.   
 
OK – Baneudvalg 
Arbejder på banen p.t.: 
Prikning slutter fredag, den 28. oktober.  
Grødeskæring af søer.   
Oprydning i sø mellem 2. og 4. fairway. 
Sprinklere skal flyttes.  
Hegn om den nye puttinggreen og ved hul 18, så spillere ledes rigtigt fra hullet.  
 
SKL – Sekretariat 
Medlemmer: antallet af udmeldinger ligger på niveau med tidligere.  
Der er fortsat begyndere, der består baneprøve og tegner medlemskab.  
 
Åbningstider på kontoret:  
Der har forsøgsvis været åbent om lørdagen, hvilket har fungeret fint.  
I november holder kontoret åbent lørdag og søndag fra 8-13. 
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I december fra 9-13 lørdag og søndag.  
Tiderne dækkes af det faste personale. 
 
Juleferie: fra onsdag, den 21. hen over nytår (både sekretariat og køkken)  
Dog åbent 28. og 29. december (også køkken) 
Der opstilles køleskab til selvbetjening.  
Klubaftener: kom gerne med forslag til arrangementer.  
 
Puljer: frist mandag, den 31. oktober. Man kan ikke søge til eksisterende tiltag.  
Der søges til forskellige tiltag indenfor ungdomsafdelingen samt til en buggy.  
 

Ad pkt. 3 Økonomi 2022/2023 
Udvalgsformændene har modtaget oversigt over status på deres respektive udvalg. 
Skema til brug for budget er sendt til udvalgsformænd.   
Greenfeeindtægter: Budgetteret med 825.000, ender noget højere. Det samme gælder 
SGS.  
Regnskabet forventes at ende med et mindre overskud.  
Færdigt udgiftsbudget forventes klar medio november. Kontingentindtægt 2023 kendes 
efter 30.11.2022 og budget forventes at kunne præsenteres ved bestyrelsesmøde 
8/2022.  
Greenfee sættes 50 kr. ned pr. 1. november.  
 

Ad pkt. 4 Banen – Ole Kahlen 
 
Som besluttet på bestyrelsesmøde 6/2022 har baneudvalget undersøgt økonomien i og 
arbejdet ved tre fokuspunkter på banen: 
 

• Sand i bunkers 
• Ny kortere banelængde 
• Omlægning fra farver til tal/længder på teesteder 

 
Oplæg fra udvalget: 
 
Nyt sand i bunkers  
Sandet i bunkers er blandet med jord og nedbrudte plantedele, hvorfor sandet pakker 
sammen. Nogle bunkers er mere forurenet end andre. Sandet foreslås i 2022/23 
udskiftet i alle greenbunkers.  
I alt 31 greenbunkers inklusive de 3 på indspil og range.  
Samlet areal:  1221 kvm.  
Sandforbrug:  86 kbm/128 tons ved et lag på 7 cm.  
Pris:   kr. 27.000 (Bunkersand 0-2 fra sjællandske grusgrave)  
 
Arbejdet udføres af eget personale og med egen maskinpark i nærmere aftalte perioder i 
løbet af året. Det forventes at 1 – 2 greenbunkers kan tømmes for sand og reetableres på 
én dag, hvis drænet er velfungerende.  
Kendte problemer med dræn i nogle greenbunkers repareres samtidigt med udskiftning 
af sandet.  
 
Ny kortere banelængde 
Ny kortere banelængde og med anlæg af nye fremrykkede teesteder er et større projekt, 
som udvalget kan foreslå opdelt i etaper og med start tidligst i efteråret 2023.  
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Arbejdet udføres af egne greenkeepere og med standard opbygning af 20 kvm teested 
med dræn, drængrus, vækstlag og sprinkler.  
 
Tidsforbrug:  2 år til gravearbejde og indtil græsset kan betrædes  
  på 7-13 nye tee-steder.  
Materialeomkostninger:  kr. 8000 pr. teested. 
 
Der er udpeget 13 huller, hvor banelængden kan forkortes. Der kan prioriteres huller, 
hvor det er mest relevant at afkorte banen og hvor anlægsarbejdet kan starte.  
 
Numre på tee-steder  
Ændring fra farver på de nuværende fem banelængder og en ny banelængde til numre 
kræver nye teeklodser og nye skilte på singlepost samt ny baneguide.  
De store oversigtstavler på gul tee kan erstattes med en singlepost. Baneudvalget finder 
det muligt, at ændringen fra farver til numre kan ske før anlæg af kortere banelængde. 
Oversigtstavlerne skal i den situation samtidigt nedtages for at undgå for mange løbende 
ændringer på skiltene, hvis der senere kommer fremskudte teesteder.  
 
Placeringen af oversigttavlerne skal revurderes, hvis de fortsat skal være en del af 
informationen på banen.  
 
Pris anslået:  kr. 29.000 til tee-klodser og skilte på singleposts til de 
  eksisterende banelængder. Der vil være genbrug af 
  nuværende stolper til singleposts, men også fremstilling af 
  18 nye singlepost til erstatning for oversigtstavlerne på gul tee.  
 
Beslutning:  
Udgifter til renovering af greenbunkers kan afholdes i 2022, dette arbejde sættes i gang 
når det er muligt (vejr og personale) 
Udgifter til numre på teesteder som erstatning for farver samt udgifter til anlæg af ny 
kortere banelængde forsøges budgetlagt for 2023.  
 

Ad pkt. 5 Turneringsudvalg – Jeppe Dohn 
Turneringsudvalgets formålsparagraf ændres fra: 
 
”Turneringsudvalgets formål er at sørge for at afvikle turneringer i klubregi og give 
klubbens medlemmer mulighed for at deltage i tællende matcher. 
Turneringerne har et såvel sportsligt som socialt formål, idet medlemmernes deltagelse 
bidrager til at skabe rammen for klubbens aktivitetsniveau på begge fronter.” 
 
til 
 
”Turneringsudvalgets formål er 
· 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. 
· At afvikle det årlige klubmesterskab sportsligt forsvarligt i samarbejde med eliteudvalget. 
· At assistere klubber-i-klubben og andre i brugen af Golfbox og ved afvikling af deres 
turneringer” 
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Begrundelse:  
Med indførsel af WHS er handicapgruppebegrebet og EDS-begrebet forsvundet og 
dermed også begrænsningerne i forhold til, hvem der kan spille tællende runder – og 
hvornår. I dag kan alle således indberette tællende runder – uanset handicap – forudsat 
at der spilles under forhold, der muliggør regulering. 
Tællende turneringer bør derfor ikke længere være udvalgets hovedformål og sætningen 
”give klubbens medlemmer mulighed for at deltage i tællende matcher” fjernes.  
I stedet vil formålsparagraffen i højere grad omfatte sociale og alternative 
turneringsformer samt anvendelse af golfbox-modulet.  
 
Klubmesterskaber: 
Afgørende at der kan gennemføres 54 huller.  
Forskellige modeller blev drøftet.  
JD præciserer cuts og handicapgrænser.  
Beslutning udsættes.  
 

Ad pkt. 6 Kommunikation – udsættes til bestyrelsesmøde 8/2022 
Der arbejdes med hjemmesiden. Præsentation ved møde 8/2022.  
To konsulenter fra DGI hjælper.  
Evt. hjælp til kommunikation til ungdomsudvalget (børn og forældre) bla. om brug af 
golfbox osv. Evt. tage et møde med DGI konsulent.  
 

Ad pkt. 7 Kalender 2022 / 2023 
 
Bestyrelsesgolf/”julefrokost” udsættes til forår 2023 
Bestyrelsesmøde 8/2022:  Mandag, den 5. december kl. 17 med julehygge. 
Bestyrelsesmøde 1/2023:  Tirsdag, den 17. januar 2023 kl. 17.  
Bestyrelsesmøde 2/2023:  Onsdag, den 22. marts 2023 kl. 17. 
Generalforsamling 2023:   Torsdag, den 30. marts 2022 kl. 19.   
Bestyrelsesmøde 3/2023: Torsdag, den 30. marts 2023 (i forlængelse af GF) 
Bestyrelsesmøde 4/2023:  Torsdag, den 1. juni 2023 kl. 17.  

 

 
Ad pkt. 8 Eventuelt 

Klubaftener om regel og etikette.  
Handicapgrænse til klubturnering blev drøftet. Mange nye spillere vil gerne deltage i 
klubturneringer. En løsning kan evt. være at lave enkelte 3-bolde.  
Stor ros til greenkeeperne for turneringen greenkeepernes hævn.  
 
 

 

For referatet 
Inge Larsen / 28. oktober 2022 


