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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 Pedersen (TP) 

Johny Fuchs (JF) 

Stine Kiel Larsson  

 

Thomas Belling (TB) 

 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning  

a. bemærkninger/tilføjelser til mødets dagsorden. 

b. godkendelse af referat nr. 5 afholdt den 29. juni.  

 

FKC bød velkommen og orienterede kort om status på eventuel etablering af Teebox. FKC 

har holdt møde med Teebox og har modtaget en opgaveliste fra SKL.  

 

Ad pkt. 2 Bestyrelsesmedlemmerne og Golfmanager præsenterer deres områder efter 

nedenstående emneområder a til f: 

Det foreslås samtidig, at de af os der har ansvarsområder uden egentligt tilhørsforhold til 

eget udvalg, medtager området, når vi alligevel har ordet. f.eks. Søren om GIC, Johny om 

klubbens arbejde med det nye HCP (materiale vedhæftet), Ole om nye planer for banen 

materiale vedhæftet) ligesom Stine kan have evt. sidste nyt om medlemstal, samarbejde 

med patientforeninger, personaleforhold m.m. 

 

a. Bemærk: Set i lyset af svingende restriktioner af kortere eller længere varighed 

m.v. foreslår jeg, at vi på dette møde primært drøfter resten af sæsonen – dog 

inklusive generelle emner og den kommende sæson hvor dette giver mening. 

Omvendt forestiller jeg mig, at vi på næste møde i november går direkte til 

drøftelser om næste sæson, ud fra de betingelser vi da forventes at skulle arbejde 

under.  

b. Orientering om status og aktuelle planer for arbejdet i de kommende 

måneder/resten af sæsonen. 



c. Omtal evt. konkrete ændringer der har været, kan være/eller er nødvendige pga. 

corona. 

d. Fremlæggelse af sager til bestyrelsens afgørelse. 

e. Udvalgets aktuelle økonomi – herunder evt. budgetforandringer p. g. a. Corona 

eller andre planer.     

f. Udvalgets sammensætning.  

 

Miljø- og baneudvalget ved Ole Kahlen 

Banen gennemgår vedligeholdelse jf. de udsendte Klubnyt fra 2. og 21. september, hvor 

fairways vertidrænes. Arbejdet er i skrivende stund ikke færdigt endnu, da udstyret 

desværre har haft to tekniske problemer.  

Topdressing af 1. og 2. fairway er også gennemført. Det var ét af de prioriterede projekter 

i Baneudvalget og som er mellem de forslag, der er udsendt til bestyrelsesmødet. 

Topdressingen blev sat i gang, da betingelserne var optimale ultimo september, og gener 

kunne være væk inden større turneringer i oktober.  

Baneudvalget har en ønskeliste med forslag til vedligeholdelse og forbedringer, der kan 

udføres i efteråret og vinteren inden sæsonåbning 2021. Nogle forslag kræver finansiering 

til materialer og eksterne leverandører og andre kan udføres med egen arbejdskraft og 

maskiner. 

 

Prioriterede forslag fremlagt og kommenteret: 

1: Ny sti fra 3.green til 4. tee 

Forløb gennem skoven bag lynskuret, hvor åbning skal vendes. Stien skal belægges med 

grus, da græs antagelig ikke kan få lys nok. Overskydende jord lægges i lavning mellem 

gul og rød tee. 

Det nuværende forløb til 4. tee er gennem en våd lavning og adgangen til lynskuret et 

meget vådt. 

Udføres af greenkeepere og frivillige. Godkendt af bestyrelsen. 

2: Udtynding af skoven ved 3. green 

Udtynding af skoven og opstamning af træer i højre side for at optimere 

vækstbetingelserne for græsset på greenen. Samtidigt ændres området fra Out of Bounds 

til spilbart område. Godkendt af bestyrelsen. 

3: Topdressing af 2., 1. og 5. fairway. 

Fairway har meget forskelligt græs, græstuer og mange lunker.  

1. og 2. fairway er ultimo september topdresset af Solum a/s. Omkostning dkr. 42.000 til 

117 tons jord. 

5. fairway skal i venstre side have en anden behandling, som udføres senere. Godkendt af 

bestyrelsen. 

4: Nyt sand i bunkers på 18. fairway og alle andre bunkers omkring greens. 

Bunkers på 18. fairway i specielt 3 i højre side er blandet jord og sand.  

De øvrige 32 greenbunkers på alle huller (incl. indspil) bør have skiftet sandet 

fuldstændigt og til en anden kvalitet sand. 

Forventet omkostning dkr. 36.000 til 128 tons sand i god kvalitet og som kan leveres fra 

Jylland. Godkendt af bestyrelsen og til gennemførelsen over en længere periode. Kræver 

en del arbejdstimer. 

5: Dræn af stien fra 7.green til 8.tee 

Stien skråner ned mod 8.tee og bliver i for- og efteråret meget våd. 

Græsarmering og drænrør, som kan tilsluttes drænet på 8.tee. Udføres af greenkeepere. 

Godkendt af bestyrelsen. 

6: Grødeskæring af søen mellem 2. og 4. fairway. 

Søen er næsten tilgroet med siv og tagrør. Der bør være frit vandspejl rundt i hele kanten 

af søen. Tilbud indhentes fra HedeDanmark a/s. Accept af forhandling med tilbudsgivere. 

7: Vådsikring af 1. fairway i lavningen lige før forgreen. 

Området er meget vådt og pløret i for- og efteråret og ved meget regn. Foreløbig forsøges 

med topdressing af området og sænkning af vandspejlet på søerne. Udføres af 



greenkeepere. 

8: Grødeskæring og uddybning af søen ved 14. green. 

Søen er tilgroet og ikke særlig dyb. Der bør være frit vandspejl på hele søen. Ekstern 

gravemaskine nødvendig. Der er adgang fra Tinggårdsvej. Tilbud indhentes fra 

HedeDanmark a/s. Accept af forhandling med tilbudsgivere. 

9: Jordspyd til alle singleposts 

Singleposts på tee-steder er udsat for råd ved jordoverfladen og beskadiges af 

græstrimmer. 

Tilbud indhentet på specialdesignet beslag og jordspyd i galvaniseret metal.  

Kr. 7800,- på 40 beslag udført af lokal smed i Karlslunde. Tilbud indhentes også fra anden 

leverandør. 

 

Andre forbedringer til forhandling med baneejer: 

 

A: Sikring af Driving Range 

Driving Range er ca. 220 meter, men lidt for kort til de langt slående. Der kommer bolde 

ud på 8.tee og 13. green. Rangen kan sikres med højt net ophængt på 6 flagstænger (12m) 

og med 8 meter net imellem stængerne. Flagstænger komplet med vippebeslag dkr. 24.000 

+ net. 

B: Flishugger til maskinparken 

Benzindrevet flishugger til efterhæng på gator.  

Hensigten er løbende flisning ved beskæring af træer overalt på banen, så de store 

grenstakke er væk med det samme. Dkr. 22.500 

C: Aflukning af Pro-træner pladsen på Driving Range 

Tyverisikring af it-udstyret, der indbygges i skab, som kan aflåses. Endvidere dør til 

udslagsskuret for bedre vindbeskyttelse og forberedelse til lys og varme (grisevarmer i 

loftet). 

D: Boldopsamler med sikret førerplads 

Opsamling af bolde på Driving Range er nødvendig flere gange om dagen på grund af 

flere medlemmer. 

Nuværende gator kræver afbrydelse af træning under boldopsamling. 

E: Eftersåer til maskinparken 

Særlig såmaskine, som indtil videre lejes fra maskinstation til ca. kr. 5000 pr. gang. 

F: Grusvejen 

Forbedring af tilkørselsvejen. 

  

Begynderudvalget ved Bruno Lundgård Hansen 

BLH indledte med nogle tal på fastholdelse.  

Udvalget måler på hvor mange, der starter som nygolfere i klubben og hvor mange, der 

bliver. 

DGU’s tal siger ca. 25-30% ved gratis prøvemedlemskab. 

GGK har en fastholdelsesprocent på 50 og målet er at komme over 55% måske endda 60. 

I 2020 begyndte 115 på prøvemedlemskabet. 49 har meldt sig ind, 23 er endnu ikke 

færdige med prøveforløbet, 2 har meldt sig ud igen, 2 er prøvemedlemmer på pause og 35 

har meldt sig ud.  

Udvalget arbejdet godt sammen på alle punkter.  

BLH udtalte et ønske om at alle begyndertrænere får en ”begynderudvalgsjakke”, så de er 

let genkendelige.  

Henning Markussen stopper i udvalget efter en stor og uvurderlig indsats. Gert Frederik 

indtræder i udvalget. 

BLH opfordrede til at stemningen i klubben omkring de nye golfspillere er positiv og 

imødekommende.  

Der var i bestyrelsen enighed om at lave maksimum handicapsum i weekenden på 144 for 

en 4-bold.  

 



Der var ønske om at der kommer skilte med vejvisning til par-3-banen via grusvejen, så 

man ikke skal krydse både hul 6 og hul 9. Dette er allerede på vej iflg. OK.  

 

Turneringsudvalget ved Jeppe Dohn 

JD berettede om udvalgets arbejde i en sæson, som naturligvis har været meget præget af 

Corona.  

Åbningsturneringen blev udsat og afviklet med løbende start.  

Greve Masters blev udsat til afvikling 13. oktober med løbende start. 

Generations- og parmatch blev aflyst.  

Pink Cup blev udsat og afviklet som erstatning for pinseturneringen med løbende start og i 

øvrigt med et rekordstort indsamlet beløb (næsten 40.000 kr.) 

Midsommerscramble blev afviklet med løbende start.  

Golfhæftet trophy afvikledes med 52 gæster (10400 i greenfeeindtægter) 

Klubmesterskaber slagspil og hulspil afvikledes med løbende start. Der deltog 72 herrer 

og 14 damer ved slagspil. Herudover var der Ungdomsudvalgets mesterskab for U16 

spillere med 9 deltagere. En del elitespillere er ikke tilfredse med kun at spille 18 huller 

lørdag og 18 huller søndag og har bedt om, at vi går tilbage til den gamle model med 36 

huller lørdag og 18 huller søndag.  

Ved de frivilliges turnering deltog 62 ud af 113 inviterede.  

Greve Links Open Championship havde 86 deltagere med 34 gæster (6800 kr. i greenfee).  

Herudover afvikles greenkeepernes hævn den 25. oktober.  

Ved planlægningen af 2021-sæsonen forventer udvalget at tage udgangspunkt i de 

nugældende Coronaregler.  

I løbet af oktober foregår planlægningen af næste års aktivitetskalender. Vi har i 2021 fået 

tildelt DGU-turneringen: DM midage den 7. og 8. august samt mini/maxi cup den 15. og 

16. oktober. 

 

Mht. gunstart/løbende start kunne JD oplyse, at der er en væsentlig forskel, idet 

planlægning, opsætning og afvikling er meget mere arbejdskrævende ved løbende start. Vi 

tilbyder en høj grad af service, idet vi tilbyder deltagerne at manden, konen, kæresten, 

køre-sammen-vennen sendes ud sammen eller med kort tidsforskel.  

På den positive side undgår vi dog kilometerlange køer ved ølhanerne og buffetten. 

 

Udvalgets sammensætning er uforandret og arbejder med samme budget i 2021.  

 

Linksugen 

Alle turneringer (undtagen golf sixes) blev afviklet med løbende start. Der var ingen 

utilfredshed fra de deltagende, tværtimod stor forståelse. Dog væsentligt større arbejde at 

arrangere. Der var 862 deltagere, heraf 320 gæster, som lagde 31750 kr. i greenfee. 

 

PR- og kommunikationsudvalget ved Inge Larsen 

Siden sidst er der skrevet og bragt forskellige artikler bla. om frivilligturneringen på 

diverse medier.  

 

Ungdomsudvalget 

Der var afbud fra Thomas Belling, som imidlertid sendte følgende status fra 

ungdomsudvalget. 

 

Generelt  

Der har været en rimelig tilgang af nye spillere. Vi har bl.a. fået flere nye piger og vi er så 

heldige at de, på trods af en aldersspredning, er blevet en fast lille gruppe i træningerne - 

som holder sammen og støtter hinanden. Axel, Nikolaj og Frederik er de primære kræfter 

til træningerne. Der er et godt samarbejde og selvom nogle af børnene nogle gange har lidt 

svært ved at holde fokus, så leveres der god træning som børnene synes om. Til 

træningerne deltager gennemsnitligt 8-9 juniorspillere. Lidt flere om onsdagen end om 



søndagen. Som noget nyt har den ene af træningslektionerne om onsdagen fokus på leg og 

alle juniorspillere kan deltage. Snag-jernene bliver flittigt brugt, og det er en stor succes. 

Nikolaj har desværre meddelt at han stopper som Grevlinge-/hjælpetræner når denne 

sæson slutter. Ungdommen vil i løbet af vinterperioden kigge på om/hvordan en evt. 

afløser kan findes.  

 

D-Tour – Turnering for ungdomsspillere  

Ved sæsonens 1. afdeling var der 5 juniorspillere som var interesserede i deltage i DGU’s 

ungdoms turnering D-Tour. Ved turneringens afslutning havde 9 forskellige spillere 

deltaget i mindst 1 af afdelingerne. Alle har haft nogle gode oplevelser og ved alle 

afdelinger har der været Greve juniorspillere blandt top 3 af finde i rækkerne. Dette 

resulterede også i at mindst 3 af spillerne blev udtaget Mini-/Maxi Cup som er 

finalestævnet for D-Tour. Desværre blev finalestævnet efterfølgende aflyst grundet Covid-

19. Næste sæson vil Ungdommen satse på at få endnu flere spillere med til D-Tour 

turneringen og måske endda også deltage med 1 til 2 hold i Holdturneringen.  

 

Træffællesskaberne  

Desværre blev det ellers meget spændende koncept træffællesskaber ikke til noget blandt 

de klubber som Greve Golf skulle samarbejde med. En stor del af årsagen skal findes i 

Covid-19, som gjorde at de første 2-3 fællesskaber blev aflyst grundet de første 

restriktioner der blev indført i marts. Ungdommen mener stadig at konceptet er spændende 

og vil støtte op hvis DGU også næste sæson vil tilbyde dette for klubberne.  

 

Klubmesterskaberne/Ungdommens mesterskaber 

For første gang i år blev der udover ”de rigtige” klubmesterskaber også afholdt 

Ungdommens mesterskaber: - 2 erfarne juniorspillere deltog i slagspilsturneringen fra hvid 

tee (Klubmesterskaberne) - 4 nye piger spillede 9 huller på par 3 banen (Ungdommens 

mesterskaber – uden banetilladelse) - 5 drenge spillede 9 huller stableford fra blå tee 

(Ungdommens mesterskaber – Under 15 år med banetilladelse) Juniorspillerene havde en 

rigtig god dag og Ungdommen håber at man fremover vil kunne afholde Ungdommens 

mesterskaber samtidig med Klubmesterskaberne  

 

Sæsonafslutning  

Igen i år vil Ungdommen afholde sæsonafslutning over 2 dage, med bl.a. Natgolf og en 

lille 9 hullers turnering. I år vil der ikke blive tilbudt fælles overnatning. Som noget nyt vil 

vi også afholde en putteturnering samt kåre årets spiller og årets ”stjerneskud” (størst % 

hcp. forbedring).  

 

Vinterperioden  

Vi vil denne vinter forsøge at fastholde juniorerne ved at tilbyde lejlighedsvis 

søndagstræning, en vinterturnering samt afholdelse af 2-3 ”events”. Disse events kunne 

f.eks. være indendørs puttetræning, indoor minigolf, Simgolf, Træning hos f.eks. Harekær 

som har indendørs faciliteter mm. Til nogle af begivenhederne kan der tænkes at være hel 

eller delvis egenbetaling.  

 

Toms Guldpulje – Legat  

Vi ansøgte puljen om et legat til afholdelse af et fælles golfarrangement for juniorspiller + 

voksen (f.eks. en forælder eller bedsteforælder). Vi fik desværre et afslag, men vil 

fremadrettet lave og vedligeholde en idéliste så vi er bedre forberedte næste gang der 

bliver mulighed for at søge et legat.  

 

Eliteudvalget v/ Thomas Pedersen 

Thomas Pedersen redegjorde for sæsonen, som alt i alt har været tilfredsstillende.  

Men pga. af Corona blev 2020-sæsonen halveret, idet første spilleweekend helt blev aflyst, 

og hvert hold spillede derfor kun én enkelt gang mod hinanden på fremmed bane.  



Førsteholdet hos herrerne, som spiller i 2. division øst, sikrede sig en flot andenplads i 

deres gruppe med to sejre og en enkelt tabt kamp. Holdet spiller i 2021 også i 2. division. 

Andetholdet, som spiller i 4. division, vandt deres gruppe med to sejre og da der kun var 

tre hold i denne gruppe, var det allerede i juni en realitet, at holdet rykker op i 3. division.  

Tredjeholdet, som spillede i 5. division i år rykker i 2021 op i 4. division.  

Greves seniorhold blev nummer 2 i deres gruppe i kvalifikationsrækken.  

Ligeledes blev dameholdet nummer 2 i deres gruppe i kvalifikationsrækken. 

Så 3 andenpladser og to førstepladser (og dermed to oprykninger) er godkendt.  

I 2021 vil der blive fokuseret på træningen og udvalget forsøger også at arrangere træning 

nogle gange i løbet af vinteren. 

Der er en stor grupper, der har givet udtryk for at de gerne vil spille divisionsgolf. Derfor 

har udvalget søgt om midler til at tilmelde endnu et hold. Bestyrelsen anbefaler dette. 

Udvalget består fortsat af Thea, Jesper, Jan, Klaes, Preben, Kenneth, Axel og Thomas.  

På økonomisiden er der sparet en del i 2020 på kørsel og forplejning.  

  

Regel- og Hcpudvalget v/Johny Fuchs 

Udvalget har ikke haft sager til behandling.  

I forbindelse med overgangen til det nye HCP-system fra 2021 henviste JF til DGU’s 

materiale, som kan lægges som link på Greves hjemmeside.  

FKC efterlyste fyraftensmøder for klubbens medlemmer.  

Der var enighed om at udarbejde et klubnyt med særskilt fokus på de nye hcp-regler. Evt. 

kan der afholdes et medlemsmøde lige inden sæsonstart 2021.  

JF sørger i samarbejde med IL for tekst til klubnyt.  

 

Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 

SLN informerede kort om resultaterne fra Golfspilleren i Centrum. Mange af 

besvarelserne indeholder kommentarer til restauranten. En del kommenterer også på 

banen.  

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for at de gjorde brug af GIC i arbejdet i de 

respektive udvalg. Der var enighed om at fortsætte med GIC endnu et år.  

SLN opfordrede til at sekretariatet prioriterer at besvare de spørgsmål og kommentarer, 

som der er indkommet i årets løb. 

Flere gæster var utilfredse med betaling for bolde hhv. metoden. SKL undersøger, om der 

kan laves et mere smart system.  

SLN kommer med et oplæg vedr. GIC ved næste bestyrelsesmøde.  

 

Økonomi v/Benny Flindt 

BF orienterede om den økonomiske situation. Det ser ud til at vi kommer ud af 2020 med 

et overskud. Dels pga. øgede kontingentindtægter men også pga. mindre udgifter til 

afholdelse af diverse aktiviteter i udvalgene. 

Et evt. overskud skal anvendes i banen.  

 

Golfmanager Stine Kiel Larsson 

SKL orienterede om medlemssituationen. I denne tid sker der også nogle udmeldelser, 

men hverken tallet eller årsagerne til udmeldelse er alarmerende.  

Bevillingen på 10.000 kr. fra kommunen er blevet anvendt på temadage med en række 

patientforeninger, som PSN har etableret kontakt til. AK trives godt med opgaven med 

disse grupper, så det forventes at blive gentaget i 2021. 

Der er overvejelser om den fortsatte drift af restauranten samt hvorledes afholdelse af 

selskaber kan forenes med klublivet.  

 

Ad pkt. 3 Orientering om eller spørgsmål til de seneste FU referater nr. 4-2020 og nr. 5-2020 (eller 

Sekretariatsmøderne siden sidst) til undertegnede/eller andre om endnu ikke berørte 

væsentlige emner. 

 



Intet at referere. 

 

Ad pkt. 4 Særskilte emner til orientering/drøftelse/afgørelse. 

a. Aktivitetskalenderen 2021 – forventninger, metode og tidsfrister – v/ JD  

b. Regionsgolf – årsmøde 3. oktober – næste sæson v/IL, Fkc 

c. Kassererens tidsplan for forhandlinger om udvalgenes 2021 budgetter. 

d. Bestyrelsens forslag til puljeansøgninger til Greve Kommune 

e. Bemærkninger om/til Klubnyt siden juli nr. 11 – 15. 

f. Bemærkninger og evt. drøftelse af de meget overordnede emner i DIF/DGI’s 

pressemeddelelser, Infoskrivelser m.m. (Jeg har udsendt en del til Jer). 

 

JD arbejder på aktivitetskalenderen for 2021. Fremgangsmåden er som tidligere år. Der 

må formentlig arbejdes med løbende start i 2021.  

Regionsgolf: IL orienterede på vegne af koordinator Gitte Rolsted Christensen. GRC 

ønsker et hold yderligere i 2021. Tilmeldingen til turneringen starter den 1. december og 

slutter den 15. januar.  

GRC og IL var enige om at der ikke skulle holdes et orienteringsmøde. Dels gav det ikke 

det helt store resultat og dels bør al mødeaktivitet minimeres pga. corona.  

Til gengæld arbejdes der på at lave en ”opstartsturnering” til foråret.  

 

Der søges puljemidler til  

golfudstyr til udlån (øget behov pga. corona) 40.000 kr. eller mere 

Breddeidræt / støtte til fremme af samarbejde med patientgrupper  

Indkøb af buggy, øget behov. Flere ugedage hvor alle er i brug. 

 

 Jeg imødeser en Corona fri tid på et tidspunkt, men nok ikke før tidligst i 2021. Jeg er      

sikker på, at vi alle i bestyrelsen med respekt for hinanden og arbejdets selvstændighed      

kan komme videre til gavn for klub og medlemmer, uden at vi i den nærmeste fremtid      

behøver at indkalde til større og længevarende almindelige bestyrelsesmøder før den 

normale termin i november. Jeg foreslår derfor at bestyrelsen i perioden frem til årsskiftet 

kan indkaldes til nogle fyraftensmøder for drøftelse og stillingtagen til et særligt og 

konkret emne, der nødvendigvis kræver bestyrelsesbeslutning. Jeg forestiller mig da et 

møde på 1 – 1½ time f.eks. fra kl. 16.30 eller 17.00, bl.a. om tidligere nævnte 

nedenstående  emner, som jeg ikke finder egnet til f.eks. Skype drøftelser. 

 

F.eks. møde om TeeBox: 

Den aktuelle situation og diverse oplæg om en udvidelse af det samlede tilbud på anlægget 

via aftale mellem ApSet og TeeBox og samarbejde med klubben – jfr. Min mail herom af 

30. maj 2020. Se evt. Silkeborg Rys projekt i Golf.dk. 

 

og/eller møde om mulighederne for baneudvidelse. 

 

Skal vi igangsætte et arbejde og undersøge, om det er relevant at anbefale ApSet at udvide 

par tre banen med to eller tre yderlige huller efter samme størrelse og model som de 

nuværende?  
 

Ad pkt. 5 Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10 

FU møde nr. 6 – 4. november 2020 

SU og Driftsudvalg – søges afviklet i oktober 

Evt. bestyrelsesmøder efter nærmere aftale jf. ovenfor pkt. 4 

Bestyrelsesmøde nr. 7 – 20. november 2020 kl. 16 – juleafslutning 

 

For referatet 

Inge Larsen 

28.10.2020 


