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Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Thomas Belling (TB) 

Thomas Pedersen (TP) 

 

Roland Pedersen (RGP) 

Bendt Nolsøe (BN) 

Stine Kiel Larsson  

 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning  

FKC bød velkommen med en særlig velkomst til Thomas Belling, som skal overtage 

ungdomsudvalget efter Michael Stoltenberg, som pga. flytning fremover er 

greenfeemedlem samt en velkomst til Thomas Pedersen, som overtager eliteudvalget fra 

Bendt Nolsøe, som pga. arbejdspres må forlade posten. 

 

Ad pkt. 2 Siden sidst 

a. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde nr. 4-2019 den 1. oktober. 

b. Diverse orientering fra formanden og FU. 

 Kommende udskiftning i ungdomsudvalgets ledelse og bestyrelsen – jf. 

vedtægterne §5 og 7. 

 Personalesituationen v/FKC, idet der er afbud fra Stine. 

 Status vedr. regionsgolfen 2020 efter tilmelding og medlemsmøde i november 

v/IL. 

 Orientering v/BLH om status på samarbejdet med Tune IF – bilag FKC mail af 24. 

oktober.  

 Samarbejdet med KLAR – dræn og par 3 bane v/FKC. 

 Behovet for vedtægtsændringer på generalforsamlingen i marts 2020. 

 Orientering v/FKC om arbejdet i ”idé- og fundraisinggruppen”. 



 10-årig fødselsdag den 28. november 2019 – markering ved turnering den 30. 

november. Og jubilæumsartikel v/Inge Larsen – og hvad med et erindringsfoto fra 

dagens bestyrelse. Måske et tilsvarende af personalestaben.  

 

Der var ingen kommentarer til referatet fra møde nr. 4/2019.  

Formanden orienterede om udskiftningen i hhv. ungdomsudvalget samt eliteudvalget samt 

deraf følgende forventede udskiftning i bestyrelsen jf. §5 og 7.  

Personalesituationen. Sekretariat: Stine Kiel Larsson samt Susanne (10 timer/ugentligt – 

ansat af klubben). Stine udfærdiger et stillingsopslag til en ny medarbejder i sekretariatet 

med start primo 2020. Herudover forsøges Susannes ansættelse forlænget og øget til 20 

timer/ugentligt.  

Køkkenet fungerer med nedsat personale i vinterhalvåret.  

Greenkeeperstab: Søren samt Pernille (elev) Peer fortsætter som planlagt på fuld tid uden 

vinterpause. Martin er som planlagt stoppet.  

IL orienterede om regionsgolf. Sammen med koordinator Gitte Rolsted Christensen havde 

IL deltaget i årsmødet i regionsgolf primo oktober i Kokkedal. GGK har besluttet atter at 

tilmelde 6 hold til regionsgolf, skulle der vise sig flere tilmeldte end til de tre hold (2 

damer per tilmeldt hold) tager bestyrelsen/FU det op via et kort fyraftensmøde eller per 

mail. Den 12. november blev der afholdt informationsmøde om regionsgolf i klubben. 12 

mødte op til mødet, heriblandt et par nye. 

BLH orienterede om samarbejdet med TUNE IF. Der er blandt andet etableret golffitness i 

CBL (center for bedre livsstil) i Tune. Dette foregår torsdag formiddag i et samarbejde 

med Axel. Såfremt der viser sig at være stor interesse for dette, overvejes det at lave 

yderligere et hold for arbejdsramte. Desuden arbejdes der på at afholde en særlig golfens 

dag for Tune IF i maj måned 2020. BLH har fået Karin Viftrup til at være behjælpelig i 

arbejdet.  

Erstatningssagen med KLAR er afsluttet. Nu er der imidlertid opstået problemer med vand 

bag hul 6’s green. KLAR har besigtiget problemet. Vi afventer. 

DGU har henvendt sig til klubben og opfordret os til at sløjfe GGK efter klubnavnet 

(Greve Golfklub GGK) GGK er et levn fra klubbens genetablering for 10 år siden. Dette 

kræver en vedtægtsændring.  

Yderligere foreslås en vedtægtsændring omkring ind- og udmeldelse af klubben, så vi 

eliminerer risikoen for at nogen kan udnytte ”spil gratis resten af sæsonen” flere år i træk. 

FKC orienterede om idé- og fundraisinggruppen. Referater fra møderne i gruppen holdes 

internt i gruppen. Der arbejdes på ideer til forbedring og udnyttelse af areal og faciliteter. 

Bla. har gruppen kigget på en teebox, som bla. Køge Golfklub har opstillet.  

10-års jubilæum. Tilmeldinger til turneringen den 30. november går pænt. IL arbejder på 

en artikel. Der var stemning for at få taget et gruppebillede af bestyrelsen samt af de 

ansatte. 

  

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg  

Grundig gennemgang over flg. emner fra hvert af de syv faste udvalg: 

a. Orientering om/referat af møder og arbejde i sæsonen 2019 indtil nu. 

b. Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c. Afsluttende orientering om den forgangne sæson. 

d. Orientering om forberedelser og planer for arbejdet i 2020. 

e. Udvalgets aktuelle økonomiske status. 

f. Udvalgets sammensætning. 

 

Regel- og Handicapudvalg  

Roland Pedersen havde meldt afbud til mødet. De nye hcp-regler er udsat til 2021. 

Udvalget fortsætter arbejder hermed.  

 

Bane- og miljøudvalget v/Ole Kahlen 



Ole Kahlen redegjorde for udvalgets arbejde. Banen er næsten klargjort til vintersæsonen. 

Alle udslagssteder er nu sat helt i forkant på teesteder. Flag/hul bliver placeret, når frosten 

forventes og placering bliver ikke ændret før til foråret. Nogle boldvaskere er flyttet og 

alle er rengjort og vintersikret med sprinklervæske. Buggies kommer ikke ud at køre på 

banen resten af 2019 på grund af våde og bløde fairways. Buggies er derfor flyttet til 

værkstedet på Fløjterupvej. 

Bunkers bliver i vintersæsonen prioriteret med vedligeholdelsesarbejde. Dræn skal 

udbedres og et antal bunkers skal have udskiftet sand. Det er primært de bunkers, der er 

udsat for løvfald. Arbejdet med dræn er afsluttet ved grusstien til 10. tee. Der var ofte 

meget vand på stien efter regn. Andre våde og plørede stiforbindelser mellem green og 

næste tee vil blive forsøgt forbedret med dræn eller andet underlag. 

Laden, der er under nedrivning, er tømt for værktøj og driftsudstyr. Buggy-garagerne er 

rengjort og bliver indtil videre forbeholdt greenkeepere og deres maskinpark. Axels 

gripværksted er flyttet til garagen ved siden af boldvaskerrummet. 

Banekontrol fortsætter med begrænset bemanding i vintersæsonen. 

 

SLN spurgte efter en trappe på 10. tee (gul). OK meddelte, at teestedet nu er skærmet af, 

således at det områder, der bliver glat i vådt vejr, ikke er i brug.  

 

Ungdomsudvalget v/Michael Stoltenberg 

Udvalget holdt afslutning i oktober. Der var en god dialog især blandt forældrene til de 

yngre spillere, hvor flere forældre viste interesse for at gå ind i udvalgets arbejde. 

27. november træder det nye udvalg sammen.  

Thomas Belling overtager roret som formand. 

Søren Kramer udtræder af udvalget efter lang og trofast indsats. Det er glædeligt at 

konstatere, at Frederik Kramer har lyst til formelt at indtræde i udvalget.  

Desuden går Brian Andreassen samt Mads Lundgård ind i udvalget.  

TB havde netop deltaget i et møde i juniordistriktet, hvor det nye format under 

danmarksturneringen blev gennemgået.  

FKC: budgettet er formelt afsluttet, men hvis der kommer nye ideer frem i udvalget, så 

tager vi det op. 

 

Eliteudvalget v/Thomas Pedersen 

TP var blevet kastet ind i arbejdet, så TP havde naturligt nok ikke haft mulighed for at 

forberede sig indgående til aftenens møde. Der afholdes møde i eliteudvalget den 27. 

november.  

 

PR og kommunikation v/Inge Larsen 

IL orienterede om samarbejder med Torben Rasmussen. Torben Rasmussen har blandt 

andet lavet en video med reklame for vintermedlemskab.  

 

Begynderudvalg v/Bruno Lundgård Hansen 

BLH orienterede om udvalgets arbejde. Den 26. november afholdes der møde, hvor Lotte 

Stoltenberg formelt udtræder af udvalget. Udvalget kan byde velkommen til Helle Dioni 

og Lykke Sandholt. Herudover består udvalget af Henning Markussen, Sven Hansen, Erik 

Westergaard.  

Der laves et kompetanceudviklingsprogram for nye begyndertrænere og AK samt SKL 

laver en øvelsesbank til begyndertrænere. 

 

Turneringsudvalget v/Jeppe Dohn 

JD fremlagde en oversigt over udvalgets arbejde i løbet af 2019, hvor der er afholdt syv 

møder.  

Der er afviklet 11 turneringer, en juniorturnering, klubmesterskaber samt linksuge. I alt 

har 1573 personer deltaget i turneringerne og det var især glædeligt at se, at flere damer 

deltog i klubmesterskaberne.  



Udvalget, som består af Arne Hansen, Tina Flagstad, Roland Pedersen, Poul-Erik 

Rasmussen samt Jeppe Dohn, vil nu arbejde på planlægningen af 2020 og herunder finde 

et yderligere medlem af udvalget efter at Thomas Flindt er udtrådt.  

 

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – forretningsudvalget m.fl. 

a. Emner fra og til sekretariatet v/FKC, idet der er afbud fra Stine. 

b. Evt. drøftelse af emner fra Sekretariatsmøderne siden sidst. 

c. Drøftelse af evt. emner fra FU møde nr. 7 - 2019. 

d. SU og Driftsudvalget – mødereferat efter møde 31. oktober 

e. Status Sponsorarbejde v/FKC. 

f. Status de Frivilliges Turnering 2020 v/SLN. 

g. Status efter de seneste tilbagemeldinger i Golfspilleren i Centrum v/SLN 

h. 2020 nyheder vedr. Golfspilleren i Centrum. 

i. Evt. andre emner. 

 

Der er etableret kontakt til Nykredit. Der afholdes møde i klubben i løbet af december for 

at drøfte muligheder for et evt. sponsorat. Omfanget er ikke klart, men det kunne evt. være 

til de frivilliges turnering.  

Indberetning til de frivilliges turnering vil fortsat ske efter invitation. Der var enighed om 

at det har en værdi at de frivillige modtager en invitation. Herudover arbejdes der efter 

samme koncept som i år. 

SLN rapporterede om de seneste besvarelser i GIC. Der er kommet mange gode 

besvarelser og generelt er der ros til banen også til bunkers. I løbet af 2020 sker der nogle 

ændringer i programmet. SLN deltager i et kursus primo 2020. 

SLN informerer SKL om at alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til GIC. 

 

Ad pkt. 5 Økonomi 
a. Medlemsstatus d.d. v/BF - FKC. 

b. SGS ordningen i denne og næste sæson 

c. Forespørgsel fra Sorø om greenfeesamarbejde (ud over SGS ordningen har vi aftaler med 

Nivå, Skovbo, Roskilde, Vallø, Ree og Hornbæk – se hjemmesiden) 

d. Overordnet økonomisk status.  

e. Ansøgninger til Greve Kommunes Idræts- og Fritidspuljer – bilag FKC mail af 31. oktober.  

f. Evt. andre emner fra/til kassereren 

 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten 

pr. 22. november 2019. Økonomien følger det budgetterede og det ser pænt ud.  

Medlemstallet for 2020 er ikke helt klart. Der er nogenlunde samme udmeldelsesprocent 

som tidligere år. Det er glædeligt at se, at antallet af fuldtidsmedlemmer er stigende.  

SGS-ordningen forventes at fortsætte med uændrede betingelser og samme klubber i 2020.  

Beregningssystemet mellem klubberne overflyttes til Golfbox, idet dropbox udfases. Ved 

mødet med de øvrige klubber i Køge var tallene fra Harekær endnu ikke klar, så de 

endelige tal foreligger ikke, det er dog sikkert, at Greve får et plus på ordningen i 2019.  

Der var kommet en henvendelse fra Sorø golfklub om et eventuelt greenfeesamarbejde. 

BLH fik mandat til at undersøge mulighederne nærmere. Der var mest stemning for en 

reduktion på 50% på greenfee klubberne imellem.  

Greenfeeindtægterne viser et overskud på ca. 100.000 kr. Et eventuelt overskud kunne 

eventuelt anvendes til dræning.  

Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 6 Fremtid 

a. Aktivitetskalenderen 2020 – bilag JD mail af 4. november 

b. Bestyrelsens mening om KIK samarbejdet nu og fremadrettet – bilag FKC mail af 4. 

november.  

c. Orientering om opfølgning på 2019 og ansøgning på kontrakten om træning for 

eliteudvalg (BN), begynderudvalg (BLH) og ungdomsudvalg (MS). 



d. Status på den mobile golfskole – økonomi, bemanding m.v. 

e. Bestyrelsens behov/ideer til klubaftener – med eller uden spisning – fagligt 

golfindhold – andet indhold – aktiviteter på bane og/eller i restaurant og klublokaler. 

f. Evt. særlige forslag til indhold og/eller form for det særlige opsamlings- og 

organisationsmødet den 1. februar 2020. 

g. Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer.  

 

JD fremlagde den foreløbige udgave af aktivitetskalenderen til orientering.  

Mødeformen med klubberne-i-klubben, som nu har været afprøvet et par gange, drøftedes. 

Der var bred enighed om, at det var for meget bagudrettet information fremfor sparring og 

drøftelser om samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og KIK. Der var enighed om at 

forsøge forslaget om at FU afholder møder med KIK to gange årligt; primo sæson og 

ultimo sæson. Det første skal lægges i umiddelbar forlængelse af golfens dag for at 

forventningsafstemme i forhold til nye medlemmer.  

I december forhandles budget med træningsaftale. For elite- og ungdomsudvalg anvendes 

de tidligere tal, såfremt TP og TB ikke når at fremsætte andre.  

Klubaftner: der har været afholdt strikkeaften et par gange og 33 medlemmer har været 

igennem et hjertereddekursus.  

 

Ad pkt. 9 Forretningsudvalget o.a. orienterer om evt. aktuelle emner vedr.: 

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, 

Ældresagen, DGU, DIF m.fl. – herunder idrætsrådet. 

Bl.a. :  

a. DGU – Regionalmøder – den 6. november i Smørum. Oversigtsmaterialer udsendt 

som orientering og inspiration i FKC mail af 8. november.  

b. Seneste nyhedsbreve fra IFS – oktober. 

c. Evt. andre emner. 

 

Der var intet at referere.  

 

Ad pkt. 8 Mødekalender:  

 FU møde nr. 1 – 9. januar 2020  

 Bestyrelsesmøde nr. 1 – 1. februar kl. 9 og resten af dagen (9-16) 

 Ris – Ros – Infomøde 5. februar kl. 17 

 Ordinær generalforsamling 10. marts 2020 kl. 19.00 

 SU og Driftsudvalg nr. 1-2020 den 2. april kl. 16.30 

 

 

Ad pkt. 9 Mødet afsluttede kl. 17 

 

 
 

 

For referatet 

Inge Larsen 

12.12.19 


