
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Nr. 7 / 2020 

 

Dato:  Fredag, den 27. november 2020 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

 

 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Thomas Belling (TB) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Johny Fuchs (JF) 

Stine Kiel Larsson  

 

Thomas Pedersen (TP) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

 
 

Ad pkt. 1 Mødets åbning 

 

FKC bød velkommen.  

  

Der var afbud fra Thomas Pedersen samt Bruno Lundgård Hansen. Stine Kiel Larsson 

kunne i stedet deltage uden at mødet overskred det som følge af den verserende 

coronapandemi udstedte forsamlingsforbud på 10 personer. 

 

Der var ingen kommentarer til referat fra møde 6-2020, som kan læses på hjemmesiden. 

 

Herefter overgik FKC til mødets egentlige forløb. 

 

Ad pkt. 2 Drøftelsen af aktuelle emner fra bestyrelse og FU-medlemmer samt golfmanager. 

 

Økonomi 

BF redegjorde for klubbens økonomi. Generelt har året 2020 været bedre end nogensinde 

tidligere. På kontingentsiden er der et plus på 200.000 kr. og greenfeeindtægterne viser 

ligeledes et overskud på 240.000 kr. Begge poster deles iht. samarbejdsaftalen 50/50 med 

ApS’et.  

På lønningssiden har elevaftalen med Jonas medført en et tilskud, der dækker 90% af hans 

løn. Desuden dækkes 75% af Pernilles (elev) løn af et elevtilskud fra staten.  



Det er usikkert, hvorvidt vi får tilsvarende tilskud i 2021. Derfor sættes der midler af til at 

dække 2021 (besparelser på lønninger skal iht. samarbejdsaftalen ikke deles mellem 

parterne) 

 

Desuden har coronasituationen medført, at der er afholdt færre møder, hvilket har givet 

færre udgifter.  

 

Overskud investeres i banen. Hvis planlagte opgaver ikke kan lade sig gøre i indeværende 

år pga. vejret, så laves der henlæggelser til 2021.  

 

Det er glædeligt at se, at der kun er ganske ubetydelige restancer. 7000 kr. ud af de 

samlede kontingenter på kr. 4,7 mio.  

 

Pr. 27. november kan vi konstatere, at antallet af udmeldelser ikke er større end tidligere 

år.  

 

Jf. referat fra FU-møde 5 den 15. september pkt. 2 budgetteres med mindre 

kontingentforhøjelser for 2021. Således hæves kontingentsatsen for fuldtidsmedlemmer 

med kr. 100, hverdagsmedlemmer kr. 100, greenfeemedlemmer kr. 20 samt 

ungseniormedlemmer kr. 100.  

 

Desuden tilrettes juniorkategorierne, så de følger DGUs regler omkring rabatter. 

Familierabatten bortfalder og kontingentsatsen for en junior med banetilladelse sænkes, så 

priserne er ens for alle juniorer. 

 

Kontingentstigninger skal ses som en følge af de senere års generelle øgede drifts- og 

materiale udgifter til banens pleje og vedligehold og skal i øvrigt til en finansiering af 

yderligere forbedringer af bane og bygninger. Sammenlignet med naboklubber er 

kontingenterne fortsat på niveau eller billigere.  

 

Budget 2021 

Kontingentindtægter er nogenlunde kendte. Der er desuden enighed om de enkelte udvalgs 

respektive budgetter.  

 

FKC informerede om den planlagte simulatorbygning.  

GGK har givet tilsagn om at indgå i en samarbejdsaftale om opførelse af en enhed i stil 

med Teebox med indendørs simgolf. Anlægget er projekteret til at skulle ligge på østsiden 

af det nuværende overdækkede træningsskur og det er planen, at det skal kunne åbnes ud 

mod driving range, så AK kan bruge området som træningsstudie.  

Klubben bidrager med et beløb til etableringen, da det vil være et gode for medlemmerne. 

Der udarbejdes en samarbejdsaftale om brug af simulatorerne, så det bliver billigst muligt 

for medlemmerne.  

 

Status på baneudvalgets arbejder – praktisk og økonomisk  

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. 

Status: gennemført af greenkeepere og frivillige.  

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.  

Status: gennemført af greenkeepere og frivillige (mangler dog at ændre OB område til 

spilbart) 

 

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

Fairway har meget forskelligt græs, græstuer og mange lunker.  

Status: gennemført (undtaget 5. fairway, som skal have en anden behandling)  

 

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. 

Status: Bunkers på 18. fairway, specielt 3 i højre side får nyt sand. 

De øvrige bunkers på alle fairways og ved greens (incl. indspil) fodres med sand, hvor det 

er nødvendigt. Udskiftning af sand i alle bunkers er 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.  

Status: gennemført med ekstern hjælp. (i alt kr. 62500) samme arbejdet udføres på 

hullerne 1, 2 og 16) 

 

6: Grødeskæring af søen mellem 2. og 4. fairway + 14. 

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. 

Status: kræver miljøgodkendelse fra kommunen  

 

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.  

Status: udføres 

 

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.  

Status: kræver miljøgodkendelse fra kommunen  

 

9: Jordspyd til alle singleposts 

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

græstrimmer. 

Status: ordre igangsat (kr. 7800,00 ex. Moms)  

 

FKC og den øvrige bestyrelse udtrykte tilfredshed med udvalgets arbejde på banen. 

 

Begynderudvalget ved Bruno Lundgård Hansen 

I BLHs fravær redegjorde SKL for udvalgets arbejde.  

 

Pr. 24. november 2020 er status på prøvemedlemmerne  

 

Indmeldt fuldtid: 34 (2 fra 2019) 

Indmeldt hverdag: 10 (4 fra 2019) 

Indmeldt ungsenior: 14 



Indmeldt greenfee: 5 

Udmeldt: 55 (14 fra 2019 eller tidligere) 

Pause/Passiv: 5 (1 fra 2019, 1 udløber i 2021) 

Nuværende prøvemedlemmer: 20 (11 udløber i 2021) 

Betalende prøvemedlemmer: 2 (1 fra 2019) 

  

Totalt kun 2020 (pr. 24. november) 

Prøvemedlemmer indmeldt og udløbet i 2020: 107 

Indmeldte: 57 (53 %) 

Udmeldte: 41 (36 %) 

Igangværende: 9 

 

Der har været undervist i mindre hold i 2020, hvilket har været tilfredsstillende. Der er 

bevilget flere trænertimer, så der stadig er undervisning for de begyndere, der endnu ikke 

har bestået baneprøven. 

GGK har i 2020 haft en flot gennemførelsesrate.  

 

Status på forbrugt træningstid i 2020 samt forventet forbrug i 2021.  

Begynderudvalget ønsker 186 timer i 2021 mod 160 timer i 2020 plus 15-20 timer til 

uddannelse af begyndertrænere.  

TP og TB har endnu ikke fremsat ønsker om antal træningstimer. 

BF foreslår, at vi hæver beløbet for træningstimer fra 150.000 til 200.000 kr.  

Aktivitetsplan 2021 

Den seneste udgave at aktivitetsplanen blev gennemgået. Bemærkninger: Golfhæftet 

Trophy ønsker at deltage i 2021. De får en fredag (2. eller 9. juli) i stedet for en weekend 

som tidligere.  

FKC gjorde i den forbindelse opmærksom på, at klubberne-i-klubben i 2021 skal anvende 

deres i forvejen tildelte ugentlige spilledag, såfremt der spilles ekstraordinære 

turneringer/venskabsmatcher (herreklubben tirsdag, dameklubben onsdag og seniorerne 

mandag) 

 

SGS-ordningen resultat 2020 og tilbud 2021 

I alt 669 spillere (mod 553 i 2019) fra de syv deltagende klubber havde i 2020 tegnet SGS-

medlemskab.  

Hver klub får som udgangspunkt 120 kr. pr. medlem, der har tegnet SGS. 

Herudover fordeles midlerne efter spillede runder.  

Der er spillet 2700 flere runder end i 2019, hvilket giver en gennemsnitspris på 68,87 pr. 

spillet runde. Det er lavt, men 2020 har på alle punkter været et usædvanligt år og der har 

været spillet ekstraordinært mange golfrunder.  

Hver spiller har i gennemsnit spillet 12 runder i 2020 mod 9,5 tidligere.  

Tidligere har prisen været ca. 85 kr. pr. runde, hvilket er mere retvisende.  

Det er besluttet at beholde prisen kr. 975 i 2021, men evt. sætte prisen op for 2022 til 

mellem 1100 og 1400 kr. GGK sigter mod en pris på max. 1200 kr. men helst 1100 kr.  

 

Status på regionsgolf 

Bestyrelsen giver opbakning til, at der på FU-møde 1 i 2021 besluttes, hvor mange hold, 

der skal tilmeldes i 2021.  

 

SIM-golfplaner 

Jf. SU-møde 1 har ApS’et besluttet at opføre en SIM-golfenhed med to simulatorer ved 

driving range. SKL fremviste tegninger på bygninger, som kommer til at koste omkring 

900.000 kr. Hver simulator (trackman) koster ca. 350.000 kr.  

 

 

 



Golfspilleren i centrum 

SLN redegjorde for resultaterne af golfspilleren i centrum ved de to udsendelser i 2020. 

Det generelle billede er positivt. Gæster er generelt meget positive.  

FKC opfordrede til at de enkelte udvalgsformænd inviterer SLN til at deltage i 

udvalgsmøder for at fortælle om værktøjet.  

 

Seneste nyt om det nye hcp-system fra 2021. 

JF spurgte til scores fra tidligere klubber. SKL oplyste at sekretariatet henter scorearkiv fra 

tidligere klub, når det gamle medlemskab ophører (1. januar)  

JF ønsker level 2 regelkursus til sig selv og RGP. 

 

Ad pkt. 3 Intern drøftelse 

Aktuelle medlemstal: status pr. ultimo november 1273 medlemmer. Heraf 70 udmeldelser.  

FKC: vi følger medlemstallene nøje også i 2021 med henblik på kapacitet på banen m.v. 

Sammenlægning af bookinger: SKL spurgte om bestyrelsens holdning til at sammenlægge 

1- og 2-bolde i hverdagene. Bestyrelsen gav ok til at der også må sammenlægges bolde i 

hverdagene, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. SKL informerer i KlubNyt. 

Venteliste: IL var bekendt med at andre hovedstadsklubber nu opretter ventelister. FKC 

bad bestyrelsen tænke over mulighederne, hvis det måtte blive nødvendigt.  

IL spurgte til, om man evt. skulle overveje et loft på antallet af vintermedlemskaber.  

Short game: vi råder ikke over en decideret shortgamebane. FKC har bedt Ole Jensen og 

Steen Ousted om at komme med et udspil om shortgame samt provokeret klubberne i 

klubben og de spillede udvalg til at lægge det ind i deres planer.  

Personalesituation nu og i 2021: refereres kun begrænset. Charlotte har sidste arbejdsdag 

den 28. februar. Jafar er stoppet og Malene stopper. Køleskabet vil være til rådighed.  

Corona – infomøde og generalforsamling 2021: vi afventer situationen og kan evt. afvikle 

møderne i Tune-hallen. 

 

Ad pkt. 4 Vi skal også huske at sige…. 

SKL deltager fremover i forretningsudvalgsmøderne, da flere opgaver er lagt over i 

sekretariatet. 

Vi har søgt tre puljer i kommunen til udstyr, buggy samt arrangementer med 

patientforeningerne. Alle puljeansøgningerne behandles i januar. 

Desuden fordeles en restbevilling i december måned. Disse midler kommer fra penge, der 

ikke har været anvendt til tidligere bevillinger.  

 

Ad pkt. 5 Mødekalender 
Sekretariatsmøder tirsdage kl. 10.00 

FU møde nr. 1-2021 den 6. januar. 

SU og Driftsudvalg 1-2021  – søges afviklet ultimo januar. 

Evt. ”fyraftens-” bestyrelsesmøder efter nærmere aftale - jfr. tidligere beslutning om baneudvidelse 

eller andet nødvendigt emne. 

Bestyrelsesmøde nr. 1-2021 lørdagsmøde 23. januar kl. 09.00 – 16.00. 

 

Ad pkt. 6 Mødets afslutning 

Mødet afsluttedes kl. 19.30 

 

 
 

 

For referatet 

Inge Larsen 

29.12.2020 


