
 

Greve Golfklub - Samarbejdsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 1 / 2020 

Dato:  19. oktober 2020 

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 

Peter Thomsen (PT) – Greve Golf ApS 

 

DAGSORDEN 

 

Dagsordenens indhold beskriver indsatser/arbejdet i sæsonen 2020, der fra primo marts ændredes på grund 

af verdenspandemien Covid 19, hvorved megen praksis, vante kutymer og aftaler måtte forandres – herunder 

også antallet af nødvendige SU- og Driftsudvalgsmøder, hvorfor dette er det første møde i 2020. 

Samarbejdet er følgelig gennemført efter sin nødvendighed, dagligdagen og aftaler fra sag til sag.  

  

1. Mødets åbning - herunder fastlæggelse af endelig dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra møde 3-2019 den 31. oktober 2019. 

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

Status klubben 

a) Medlemsudviklingen – status 1. oktober 2020 – bilag vedhæftet 

b) SGS 2020 – status på antal og deltagelse 

c) Brugen af og presset på 18 hullers banen 

d) Status greenfee fra januar til nu.  

e) Overordnet aktuel økonomisk status 

f) Evt. andre aktuelle emner 

 

Status ejerne 

a) Økonomi (i det omfang det er relevant) 

b) Funktion klubhus, restaurant, klubkontor og klublokale. 

c) Udvikling i Company Days 2020 

d) Udviklingen vedr. sponsorer / erhvervsklub 2020 

e) Evt. andre aktuelle emner 

 

4. Evt. nyt fra fællesarbejdet 

a) Samarbejdet med Tune IF 

b) Projektet ”den mobiile golfskole” 

c) Vort og DGU’s projekttilbud til rehabiliteringscenteret og patientforeningerne i Greve 

Kommune.  

d) Indsatsen omkring PR, annoncering, golfens dag, spil med dag, brugen af video 

(droneoptagelser) 

  



 

5. Lukket drøftelse 

a) Personaleforhold – begge parter – alle områder 

b) Bygninger m.v. – den gl. lade – buggygarage 

c) Udvidelse af par-3 banen – nye huller v/FKC 

d) Etablering af golfsimulator via samarbejde med ekstern partner. v/FKC efter drøftelser og 

beslutninger i FU og bestyrelse. Etablering af samarbejdsaftale mellem ApS’et og klubben.  

e) Idé og fundraising gruppen v/FKC 

f) Administrations- og sekretariatsarbejdet 

g) ”de frivilliges turnering” 2020 

h) Status på klubbens puljeansøgninger 2019/2020 og forslagene til 2020/2021 

i) Evt. i andre aktuelle emner 

6. Status på driftsområder 

a) Banen fra januar i år til dato 

Særlige indsatser 

Coronapåvirkningerne 

Hvad siger golfspilleren i centrum? 

Afstandsmarkeringer, nye bænke og skraldespande 

b) Baneservice og –kontrol og kontorhold. 

c) Klubbens/baneudvalgets planer og ressourcer for nye indsatser fra nu og ind i 2021 

d) Maskinpark 

e) Personaleforhold, uddannelse m.v. drøftet under pkt. 6A 

f) Evt. andre emner 

7. Næste møde januar kvartal 2021 

8. Mødets afslutning. 

 

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

Indledningsvis oplyste FKC at der i år ikke bliver afholdt julefrokost som hidtil. Dette 

forårsaget af covid-19-situationen. 

 

Der var ikke tilføjelser til dagsordenen. 

  

Ad pkt. 2 Referat fra møde 3 / 2019 blev godkendt. 

  

Ad pkt. 3 Status klubben 

 

33 har indtil videre tegnet et vintermedlemskab.  

Der er 29 begynder, der fortsat ikke har fået banetilladelse og dermed ikke taget stilling til 

medlemskab.  

Der kommer dagligt udmeldelser, men tallene ligner tidligere år og årsagerne til 

udmelding er helt naturlige (flytning, ikke tid til golf osv.)  

184 havde i 2020 tegnet SGS-medlemskab. Den 17. november afholdes der møde i Køge 

blandt medlemsklubberne. Deadline for klubbernes indsendelse af SGS runder er 6. 

november.  

Brugen af og presset på banen: der har i 2020 været et øget pres på banen, ikke mindst set 

i lyset af at mange har været hjemsendt pga. Covid-19. Der har dog ikke været behov for 

at sammensætte bolde. Det er stadig muligt at få teetimes. Hvis presset øges, kan det blive 

nødvendigt at sammensætte bolde.  

Mht. brugen i løbet af vinteren, så har der endnu ikke været forespørgsel fra herreklubben 

om teetider om søndagen. Holdningen i SU var, at herreklubben må booke tiderne på lige 

fod med andre medlemmer. 

Seniorklubben har i sæsonen 2021 afgivet de tre torsdage, som tidligere har været brugt til 

forår-, sommer- og efterårsturnering, således at disse turneringer fremover afholdes på 

seniorklubbens ”normale” dag, nemlig mandag.  

 



Overordnet set er økonomien tilfredsstillende og over budget. På greenfeeområdet er vi 

14.500 kr. foran budgettet for oktober samt 184.000 kr. foran på året. På kontingenter ca. 

100.000. Den bedre økonomi skal også ses i lyset af, at mange udvalg ikke har afholdt det 

antal møder og arrangementer, som der var planlagt inden Corona ændrede verden. Et 

eventuelt overskud anvendes til investeringer i banen. 

 

Status ejerne 

Økonomisk set startede 2020 med store økonomiske udfordringer pga. Corona. 

Der er søgt og bevilget lønkompensation.  

De første måneder viste et underskud på 300.000 – 400.000 kr., dette nærmer sig nu et 0.  

Der er søgt om kompensation for tab på faste omkostninger, men da tabet ikke overstiger 

35% er der ikke bevilget kompensation. 

Der er kommet flere nye sponsorer til, som har deltaget i den løbende netværksturnering.  

 

  

Ad pkt. 4 Samarbejdet med TUNE IF forventes at blive yderligere intensiveret i løbet af 2021 med 

udbygningen af hallen i Tune og herunder CBLs faciliteter.  

Pernille Satsman-Nørhede er gjort til projektleder for Den mobile golfskole, som tilbydes i 

skoleprojektet. Ole Jensen og Villy Olesen deltager i arbejdet med den mobile golfskole.  

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

patientforeninger, som PSN har etableret kontakt til.  

Der søges om kr. 25.000 igen til et lignende forløb i 2021.  

Arbejdet med videoer kom ikke i gang i 2020.  

 

  

Ad pkt. 5 SKL orienterede om personalesituationen og oplyste, at alle forpligtelser overholdes i 

forhold til medarbejdersamtaler, som netop pågår i øjeblikket.  

Den gamle lade blev revet ned i vinterhalvåret og der er opbygget en overdækning med 

ladestationer til buggies.  

Mulighederne for udnyttelse af arealerne vest for hul 6 omkring bassinarealerne samt 

jorden bag ved hul 6, som tilhører jordejeren, drøftedes. Mht. KLAR så kan der laves 

aftale om anvendelse mod at vi vedligeholder området. Vi afventer en udtalelse fra DGU. 

Samarbejdsudvalget drøftede etablering af en Teebox.  

Flg. blev besluttet 

At udsende et rundspørge til medlemmerne omkring interessen for en Teebox.  

At spørge andre klubber med Teebox om deres erfaringer. 

At Torben Lindholm gennemser oplægget til kontrakten.  

SENESTE: Ved et opfølgende møde har ApSet besluttet selv at opføre en SIM golfenhed 

Idé- og fundraisinggruppen har ikke holdt møder under corona. Arbejdet hviler p.t. pga. 

verserende sager med bla. KLAR.  

De frivilliges turnering blev afholdt med stor succes. DIF havde bevilget kr. 25.000 til 

afholdelse af turneringen.  

Der søges puljemidler til: 

golfudstyr til udlån (øget behov pga. corona) 

Breddeidræt / støtte til fremme af samarbejde med patientgrupper (25.000 kr) 

Indkøb af buggy pga. øget behov (flere ugedage hvor alle buggies er i brug) 

 

  

Ad pkt. 6 Ole Kahlen orienterede om banens tilstand samt særlige indsatser: 

Fairways er vertidrænet samt topdresset. 

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. 

Bunkers er generelt ét af de punkter, der scorer lavest i Golfspilleren i Centrum. Generelt 

viser gæsterne dog mindre utilfredshed end vores egne medlemmer.  

Der var enighed om at en renovering af bunkers skulle foregå med samme slags sand, som 

der er anvendt.  

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. 

 

Der har været gennemført baneservice/-kontrol i mindre omfang end tidligere bla. pga. 

Corona.  

  

  

Ad pkt. 7 Næste møde januar kvartal 2021 

  

Ad pkt. 8 Mødet blev afsluttet kl. 19.00 

  

 

Inge Larsen 

Referent / 28. oktober 2020 


