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Bestyrelsesmøde nr. 191 Grenaa Golfklub, torsdag den 12. oktober kl. 18.30. 

 

Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Mats Sommer (MS); Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), 

Bjarne Boye Sørensen (BBS), Anders Christian Hald Pedersen (AHP); Poul Erik Jensen (PEJ); Anne Justesen 

(AJ). 

Fraværende med afbud: ingen. 

 

Inden mødet gik i gang kom Anthony Bjerregaard og berettede om et Fundraising kursus, som han har 

været på. Han opfordrede klubbens overvejelse til at deltage i at bruge det.  Han henviste til fondraiser.dk 

og fonde.dk. Han vil meget gerne stå til rådighed for det. Det er tænkt, at der skal løbende laves ad hoc 

udvalg. 

 Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 190 

Referat godkendt 

Pkt. 2: Nyt fra kontoret (Herunder evt. statistikker). 

Greenfee gæster i september: 160, hvoraf 100 var fra ”Golfringen” og 11 fra ”Golfhæftet” , 8 kom med 

introkort, 17 kom med billetter. 

Indtil d.d. er der solgt 95 golfringen kort, samt 37 Golfhæfter.  Vi er nu 550 medlemmer. 

Anne holder ferie fra torsdag den 19. oktober – 23. oktober, begge dage inkl. 

Pkt. 3: Regnskab 

September måneds regnskab blev gennemgået og år til dato. Vi holder budgettet med positiv afvigelse. 

Likviditeten er også i orden. 

Pkt. 4: Forslag til budget 2018 og medlemskontingenter. 

Der blev talt vidt og bredt om det fremtidige budget for næste år. 

Pkt. 5: Forslag til ansøgning om renoveringspuljen 2018. 

Der blev nævnt nyt tag til greenkeepergården, som prioriteres højst, nye terrassemøbler, istandsættelse af 

den nederste terrasse.; reetablering af bagrummene, så de er tidsvarende med større bagskabe og nogle 

flere med el. 

Pkt. 6: Lokalregel om at ”lægge op”. 

 Information: Se og læs på opslagstavlerne. Man må handicapreguleres. Gælder fra 1.11 til 1.4. Det gælder 

kun på fairway. 
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Pkt. 7: Generalforsamling 2017 (pris på spisning m.m.) 

20. november afholdes generalforsamling med spisning kl. 18 (tilmelding til spisning) og efterfølgende 

generalforsamling kl. 19. Spisning er aftalt til kr. 80,- ekskl. Drikkevarer.  

I den forbindelse har vi besluttet at bestyrelsesmødet i november rykkes til den 6. november.  

Der er behov for 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  

Pkt. 8: Etablering af udviklingsfond. 

Der blev foreslået forskellige idéer, men emnet tages op som punkt på dagsorden til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal bestemme hvad pengene bruges til.  

Pkt. 9: Bordet rundt. 

PEJ: Der er sat et køleskab op i gangen, hvor caféen står for at fylde op med øl/vand. Tanken er at man skal 

betale kontant i en kasse eller via mobile Pay. 

HH: Vi har fået en henvendelse fra et medlem vedr. kørsel med golfscooter på banen. I fremtiden arbejdes 

der på en kortsigtet plan men der skal også investeres på den lange bane. Vi har fået endnu en opfordring 

til at lave et stisystem på vores bane. Det har ofte været på tale, men økonomien både hvad angår 

etablering og efterfølgende drift, har stoppet os hidtil. 

Gennemsnitsalderen i klubben stiger løbende, så for at forlænge vores golfkarriere, når bentøjet begynder 

at svigte, finder vi tiden er moden til at etablere et stisystem. Der bliver tale om en løsning både på kort og 

lang sigt. Baneudvalget arbejder på sagen. 

Vi kører forsøg med robotplæneklippere. Dels for at se, hvordan de kan klare opgaven, men også for at 

undersøge, om det kan give besparelser på driften. Forsøget er uden udgifter for klubben. 

DGU´s banekonsulent Allan Brandt har været på besøg. Pletterne på green, hul 1, kaldes “Dollar spot”. Det 

skyldes, at græsset er stresset, hvorved sygdomme lettere kan forekomme. Grundet de store regnmængder 

er vores gødning udvasket, og græsset er blevet nødlidende, da vi klipper det ned tæt på minimumshøjde 

for, at det kan leve. Kuren er mere gødning, oftere prikning og topdressing. Ikke just godt nyt for vore 

medlemmer, men nødvendigt. 

Forespurgt svarede Allan, at der skal bruges i omkredsen af kr. 3.2 mio. for at drive en bane som Grenaa 

Golfklub. Nuværende regnskab er der brugt kr. 1.8 mio. 

Fremtidige investeringer: 

 Indenfor de næste 1-2 år skal vi bruge en ny semiroughklipper kr. 439.000 + moms samt en prikker 

kr. 210.000 + moms. 

 Baneudvalget ønsker kr. 40.000 til færdiggørelse af teested på hul 11 og 18 i sæson 2017/18. 

 Vi undersøger, om klubbens maskiner evt. er overforsikret. 
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IA: Der er forårsmesse lørdag den 10.marts og søndag den 11. marts 2018. Klubben har fået tildelt en 

stand. Det er tanken at begynderudvalget/bestyrelsen og frivillige skal hjælpe. Sponsorudvalget bliver snart 

samlet, for der skal ”sættes i gang” her i november/december med at få sponsoraterne hjem.  

MS: DGU Juniorkredsturneringen er vel overstået.  De tilmeldte klubber betaler ikke til tiden, så der er 

meget administrativt bagefter. Det tages op i DGU regi.  

BB: Der var ca. 15 stk. til turneringen for handicap 36+ med stor succes. 

OVL: Der opfordres til at læse nyhedsbrevet. Hvis der er en ildsjæl i klubben der vil være med til at lave 

brevet fremadrettet og være redaktør for det så skal man henvende sig  til Ove Lund. Den 11. november 

skal der laves mørkegolfturnering. Nærmere info senere. 

OL: DGU skal ikke bruge Grenaa Golfbane alligevel næste år. Hole in One bliver nu sat i Klub orden i DGU 

regi, således at man kan se alle de heldige fra hele landet. Desuden får man en plakette med navn fra DGU 

som minde fremover. 

Pkt. 11: Eventuelt. 

Husk at næste møde er mandag den 6. november, pga. generalforsamlingen. 

 

Referent 

Irene Albrechtsen 


