
 

Greve Golfklub - Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 2 / 2017 

Dato:  27. juni 2017 

Til stede: Peter Thomsen (PT) – Greve Golf ApS 

Stine Kiel Larsson (SKL) – Greve Golf ApS 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) – Greve Golfklub 

Inge Larsen (IL) – Greve Golfklub 

Benny Flindt (BF) – Greve Golfklub 

Ole Kahlen (OK) – Greve Golfklub 
 

DAGSORDEN  

1. Mødets åbning - herunder fastlæggelse af endelig dagsorden. 

2. Godkendelse og evt. opfølgning på referat fra møde 1 – 2017 den 28. marts 2017. 

3. Parterne orienterer om væsentlige områder siden sidst både i Samarbejds- og i Driftsområdet.  

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – forventet status 1. juli 2017 

b) Status greenfee og SGS fra januar til nu. 

c) Overordnet aktuel økonomisk status 

d) Evt. andre aktuelle emner 

5. Status Ejerne 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b) Funktion klubhus, restaurant, klubkontor og klublokale. 

c) Udvikling i Company Days 2017 

d) Udviklingen vedr. sponsorater / Erhvervsklub 2017.  

e) Evt. andre aktuelle emner 

6. Lukket drøftelse: 

a) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

b) Status på implementeringen af det fælles sekretariatsarbejde (økonomi og administration) 

c) Status fra – og brugen af Golfspilleren i Centrum v/SKL og FKC 

d) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Nye ordens- og etiketteregler oplæg/status v/IL – bilag IL mail af 12. juni  

b) Indsatsen omkring PR, annoncering, Golfens Dag, Spil med m.v. 

c) Linksugen – foreløbige planer for 2017 

d) Evt. andre emner 

8. Status på driftsområder 

a) Bane- status og planer 

b) Baneservice og –kontrol 

c) Status på udkigstårn, starterhus m.m. 

d) Status på KLARs og kommunens regnvandsbassin – Tune syd v/SKL og FKC.  

e) Maskinpark 

f) Personaleforhold, uddannelse m.v. drøftet under pkt. 6c 

g) Evt. andre emner 

9. Næste møde 

10. Mødets afslutning. 



Ad pkt. 1 FKC åbnede mødet ved at byde velkommen.  

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 1 / 2017 godkendt. 

  

Ad pkt. 3 FKC orienterede kort på klubbens vegne.  

FKC orienterede om, at klubben oplever uregelmæssigheder ved registrering af scores i 

golfbox. Emnet behandles under punkt 6d.  

  

Ad pkt. 4 Status klubben   

a) Medlemstal pr. 27. juni er 1066 medlemmer incl. prøvemedlemmer. Der har ikke 

været mange udmeldelser. Generelt en positiv udvikling. 

b) Greenfeeposten er i plus med 58000 kr. i forhold til budget. Maj måned var 

særdeles god på greenfeesiden med en fordobling af det budgetterede.  

98 har tegnet SGS-medlemskab (mod 82 i 2016) Der var enighed om at denne 

muligheder giver en merværdi i medlemskabet. Pr. 17. juni 2017 var der registreret 

205 spillede SGS-runder, hvilket er nogenlunde samme billede som 2016. 

c) Økonomien måles på tre hovedpunkter:  

kontingenter: som er stort set på linje med budgettet 

greenfeeindtægter: som er 58000 mere end forventet 

lønninger: som også holder budgettet nogenlunde. Vi er dog en elev mere en 

budgetteret. 

Så generelt følger økonomien det budgetterede.  

d) Det blev ved bestyrelsesmødet den 8. juni besluttet, at SKL fremover inviteres og 

deltager i bestyrelsesmøder med virkning fra næste bestyrelsesmøde den 11. 

oktober. Der var enighed om at dette tiltag vil være en styrkelse af samarbejdet. I 

de tilfælde, hvor det måtte vise sig nødvendigt, kan SKL forlade mødet 

midlertidigt.  

  

Ad pkt. 5 Status ejerne 

a) SKL orienterede om økonomien. 

2016s resultat viste et mindre overskud, dog med et stort underskud på 

restaurantdriften.  

b) Analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum har været et tilbagevendende punkt på 

tirsdagsmøderne mellem SKL og FKC/BF.  

Der har været en del negative kommentarer, men seneste resultat viser, at vi ligger 

over de klubber, vi benchmarker med. Dette målt på 40-50 besvarelser.  

Kommunikationen er vigtig/afgørende for hvordan en meddelelse opfattes. Dette 

er især vigtigt for køkkenpersonalet at forstå.  

Der var enighed om, at der i de første weekender af sæsonen, skal være bemanding 

i sekretariatet. I denne periode kommer der generelt mange medlemmer, der har 

behov for assistance af den ene eller anden art.  

Det blev besluttet at lave et ad hoc udvalg, som skal belyse behovet for et 

”sekretariatskorps” der kan tage vagter i spidsbelastninger. Sekretariatet vil sørge 

for den nødvendige oplæring. Udvalget vil sørge for rekruttering af frivillige til 

udvalget med henblik på at starte fra sæsonstart 2018.  

Udvalget består af OK, SKL, SCW, FKC, BF og IL. OK er formand for udvalget 

og indkalder til møde. 

Klublokale 1. sal: et skrivebord ønskes sat tilbage i lokalet. SKL tager action. 

c) Der er booket flere mindre company days, hvilket ikke belaster banens belægning 

og således er til mindst mulig gene for medlemmerne. Greenfee for disse 

arrangementer afregnes successivt.  

Den 27. juli spilles en form for company day, hvor klubbens medlemmer 

imidlertid også har mulighed for at deltage. Carlsberg Balco Company Day. 

d) Sarah-Cathrine arbejder med sponsor/erhvervsklubben.  



e) Der er overvejelser om at udvide terrassen på østsiden af klubhuset ned mod 

puttinggreen. Dette ekstraområde vil sikre at man kan udnytte aftensolen. 

Gennemgangen (med vogne og bags) til hul 10 kan således ikke benyttes. Dog var 

der enighed om at selve åbningen bevares, således at man kan gå ind fra 10. tee og 

proviantere i caféen. 

Det er besluttet at købe nye havemøbler inden Linksugen. Således kan de 

eksisterende havemøbler på østterrassen anvendes på vestterrassen, hvor de gamle 

kan skrottes. 

For enden af laden ved puttinggreen bliver der inden længe bygget et halvtag, hvor 

bags kan stå i tørvejr før / efter runden.  

  

Ad pkt. 6 Lukket drøftelse – refereres kun i mindre omfang 

a) Personalestaben omfatter p.t. tre greenkeepere samt en elev. Herudover har der i en 

periode været en praktikant.  

b) Sekretariatsarbejdet: der er i perioden brugt mindre tid på at assistere i 

restauranten. BF bruger fortsat omkring 15 timer ugentligt på økonomi.  

c) Golfspilleren i Centrum: det er vigtigt at de kommentarer, der skrives i GiC læses, 

drøftes med de relevante personer og eventuelt efterleves. SKL er ansvarlig for at 

læse disse ugentligt og tage action. 

P.t. er der kommentarer på roughen. Er der for svær? Risikerer vi at miste 

medlemmer.  

Desuden er der kommentarer på manglende sand i bunkers. 

d) Ingen øvrige emner at drøfte. 

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) ILs udkast til nye ordens- og etiketteregler (mail af 12. juni) blev kort drøftet. Det 

blev vedtaget at anvende disse med mindre tilretninger. IL uploader til 

hjemmesiden. 

b) Arbejdet med PR: flere artikler i lokalaviserne incl. den nye netavis. Sociale 

medier anvendes i vid udstrækning. 

c) Arbejdet med Linksugen er i fuld gang. Tilmeldingerne strømmer ind. Der 

afholdes løbende møder i udvalget. 

d) Ingen øvrige emner.  

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner: 

a) OK orienterede om status og planer for anlægget.  

Arbejdet kører efter planen. I maj blev der som planlagt sprøjtet mod kløver.  

Dræn i bunker på hul 5 repareres. Fairways er igen klippet en smule bredere i takt 

med at roughen er blevet sværere.  

FKC foreslog at der blev skrevet en artikel om de karakteristika, som en linksbane 

bør have. Dette kan måske øge forståelsen for banens design. Roughen på en 

linksbane er generelt banens ”forsvar”, da der ikke er træer til at skåne naturen. 

b) Baneservice kører efter planen. Der arbejdes via en elektronisk kalender, hvor de 

frivillige melder sig på vagter. Baneservice har taget en enkelt gratist indtil videre.  

c) Trods manglende bevilling til starterhus er det besluttet at igangsætte arbejdet. 

SKL skal finde en tømrer, der kan udføre arbejdet, så ikke greenkeeperne skal 

pålægges dette arbejde. 

d) KLARs regnvandsbassin. Klubben er generelt blevet godt behandlet i sagen og 

man er indstillet på at følge klubbens ønsker. 

e) Maskinpark: roughklipper driller.  

f) Intet at referere.  

g) Intet yderligere at referere. 

  

Ad pkt. 9 Næste møde 27. september 2017 kl. 16.30 med spisning 

  



Ad pkt. 10 Mødet blev afsluttet kl. 18.20 

 

Inge Larsen 

Referent / 11. juli 2017 


