
 

Greve Golfklub - Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2018 

Dato:  18. juni 2018 

Til stede: 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 3 – 2017 den 24. november 2017. 

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

4. Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. juni 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 2018 

d) Udviklingen vedr. sponsorater / Erhvervsklub 2017.  

e) Evt. andre aktuelle emner 

6. Lukket drøftelse: 

a) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

b) Nødvendigheden af administrativ styring af booking i visse ”populære” tidspunkter.  

c) Status på det fælles sekretariatsarbejde – herunder omlagte funktioner (økonomi, 

kursusvirksomhed og administration) 

d) Status fra – og brugen af Golfspilleren i Centrum og ny politisk ansvarlig v/SKL og FKC 

e) Status på arbejdet med De frivilliges Turnering. 

f) Evt. andre aktuelle emner 

7. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Status på den nye persondatalovgivning 

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

c) Linksugen – foreløbige planer for 2018 

d) Short game – DGU modellerne – PR, video, materialer, kurser, brugsmønstre o.a.  

e) Evt. andre emner 

8. Status på driftsområder 

a) Bane- status og planer 

b) Baneservice og –kontrol og kontorhold. 

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.  

Peter Thomsen havde måttet melde forfald pga. arbejde.  

Der var ikke tilføjelser til dagsordenen. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 3 / 2017 blev godkendt. 

  

Ad pkt. 3 Der var intet at referere under dette punkt.  

  

Ad pkt. 4 Status klubben   

a) Der blev taget udgangspunkt i medlemstallene fra 1. juni 2018. Tallet er mindre 

end budgetteret og det er usikkert, hvor mange af de nuværende prøvemedlemmer, 

der melder sig ind på et reelt medlemskab, hvilket vil have indflydelse på 

kontingentindtægterne. Der ser p.t. ud til at mangle 120.000 kr.  

b) I indeværende år har 101 af klubbens medlemmer valgt at tilkøbe SGS adgang 

med frit spil i klubberne Køge, Vallø, Falster, Ishøj, Harekær, Sydsjælland.  

Greenfeeindtægterne viser sig på nuværende tidspunkt at være højere end 

budgetteret.  

c) BF orienterede om klubbens økonomi.  

Det lavere medlemstal må forventes at få indflydelse på indtægterne.  

Budgettet følges løbende.  

d) Ingen yderligere emner.  

  

Ad pkt. 5 Status ejerne 

a) SKL orienterede om økonomien. 

Det netop forelagte regnskab fremviste et overskud. 2018 forventes at følge det 

budgetterede.  

b) Klubhus, restaurant, klubkontor og klublokale fungerer tilfredsstillende. 

Kommentarer på Golfspilleren i Centrum tages til efterretning og der svares og 

kommenteres på dem i det omfang, det er muligt og nødvendigt. 

Der mangler fortsat personale til køkkenet. P.t. én der kan lave mad. Det er svært 

at skaffe personale. 

c) Der er hen over sæsonen booket en del mindre company days. Selvom man godt 

kunne ønske sig nogle af de store arrangementer, er de mindre arrangementer ikke 

så belastende set i forhold til banelukning.  

d) Sponsor/erhvervsklubben/Sponsornet. I løbet af foråret blev der taget initiativ til at 

få igangsat ”sponsornet”. 17 virksomheder skulle melde sig for at tiltaget blev 

gennemført. I denne omgang kunne man kun mønstre 12-13 interesserede, så 

initiativet er foreløbigt skrinlagt og sat på pause til efteråret, hvor det eventuelt 

forsøges genoptaget. 

e) Ejerkredsen består af Thomas Kiel Larsson, Magnus Landstrøm, Peter Thomsen 

og Lars Thomsen.  

  

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

Intet nyt omkring personalesituationen. Sekretariat: Sarah-Cathrine Wandsø, Stine Kiel 

Larsson og Charlotte i køkkenet samt Axel som pro.  

Som nævnt mangler der personale i køkkenet.  

På greenkeepersiden er Peer startet og overlapper Jan, som stopper ultimo juni.  

Vores tidligere elev Joakim er p.t. vikar.  

 

Administrativ styring af bookinger i golfbox: i tidsrummet 09-12 på lørdage og søndage 

lægges bolde sammen i golfbox. Dette gøres for at optimere flowet på banen. De berørte 



bolde informeres. Der udsendes KLUBNYT, hvori der informeres om dette nye tiltag. 

Ligeledes skal det oplyses på 1. teested, at bolde lægges sammen.  

 

Det fælles sekretariatsarbejde fungerer fortsat og flere opgaver flyttes løbende i tråd med 

det, der er besluttet.  

 

SLN arbejder med analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum. SW læser de indkomne 

bemærkninger i GiC hver uge og giver svar i det omfang det er muligt og nødvendigt.  

De frivilliges turnering har fortsat ingen sponsor, men afholdes ikke desto mindre helt 

som planlagt. Klubbens frivillige skal indrapporteres inden 31. juli. 

 

  

Ad pkt. 7 Fællesarbejde: 

a) Den nye persondataforordning: vi er godt med i implementeringen af de nye 

regler. 

b) Spil med Dag i uge 30. Pga. manglende ressourcer besluttes/indstilles det, at vi 

ikke deltager i dette tiltag.  

c) Linksugen: arbejdet pågår. De fleste turneringer har flot tilslutning. Dog hænger 

kaninturneringen og ”pølser og sodavand” i bremsen. 

d) Short Game bane og turnering kører efter planen.  

e) Intet yderligere at referere. 

  

  

Ad pkt. 8 Driftsområdeemner. Punkterne a til g refereres under ét.  

 

Banen: den gode medlemsorientering i Klubnyt skal fortsættes. Jo mere vi kan informere, 

jo bedre kan vi imødekomme eventuel utilfredshed.  

OK informerede om banen. Der måles på Kalium, Magnesium og kalk. Især kalium er 

vigtig for vintergræs. SKL informerede om nogle målinger, som DGU har foretaget på 

banen. Disse viser en positiv udvikling på banen. Der informeres herom i kommende 

klubnyt. 

Baneservice kører med reduceret styrke, dvs. fem personer. Der er ikke registreret 

hændelser.  

Der mangler personer til at male klubhuset.  

Maskinpark: 

Der er anskaffet to nye maskiner: bunkerrive og roughklipper. 

SC ønsker sig en eftersåmaskine. 

Sprinkleranlægget er nu blevet justeret. 

 

  

Ad pkt. 9 Næste møde 26. september 2018 kl. 18.30 (efter et ”bookingmøde” kl. 16.30) 

  

Ad pkt. 10 Mødet blev afsluttet kl. 18.15 

  

Inge Larsen 

Referent / 21. juni 2018 


