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Bestyrelsesmøde nr. 195 Grenaa Golfklub, mandag den 5. februar 2018 

Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), Anthony Bjerregaard 

(AB), Lene Mølgaard Madsen (LMM), Gert Jørgensen (GJ), Kristian Wetche ((KW) Anders Christian Hald 

Pedersen (AHP) 

Fraværende med afbud:  Henning Greve 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 194 

Referat godkendt 

Pkt. 2: Regnskab 

Plus og minus udligner hinanden, så budgettet holder. 

Pkt. 3: Præmier til forårsmessen 

Til konkurrencen på forårsmessen udloddes 2 x 1 prøvemedlemskab. Derudover vil personer, som melder sig 

på dagen og frem til Golfens Dag, kunne få lov til at benytte par3banen med henblik på medlemskab. 

Pkt. 4: Fællesmøde 2018 

Der afholdes fællesmøde for alle klubbens medlemmer den 22. februar kl. 19.00. Der er fællesspisning kl. 

18.00. Dagsordenen vil indeholde følgende punkter: 

• Velkomst 

• Hjemmesiden – husk, at få opdateret i de forskellige udvalg! Dronefilmen skal være klar til 11. marts, 

hvis den skal kunne komme med på messen; den ses igennem af formanden og næstformanden. 

• Nye medlemmer –  mentorordningen, klub 37 

• Husudvalget informerer – køkkenombygning, solceller 

• Natur og miljø – årets miljøpris 

• Vision 

• Velfærdsudvalget 

• Evt. samarbejdsaftale med Golfringen 

• Ideer fra medlemmerne 

• Forårsmessen og Golfens Dag 

• Golfspilleren i Centrum 

• Sådan gør vi i Grenaa Golfklub 

• Afslutning og tak for i dag 

Pkt. 5: Nyt fra kontoret 

Aftaler om Golfringen forhandles på plads, inden Anne siger ja til greenfeeaftaler. 
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Desværre er der hos nogle kontingenter sket en mindre fejl i opkrævning her i februar, men den bliver 

rettet ved næste opkrævning. 

System til skanning af greenfeebilletter opgivet, da det er for dyrt. 

Ingen udmeldelser i januar, men en lille tilgang, og der har været greenfee gæster på trods af årstiden. 

Pkt. 6: Golfens Dag 

Holdstart kl. 11.00 og kl. 14.00. Hjælperne mødes kl. 9.00 til kaffe. 

Årets tilbud: et prøvemedlemskab koster 900,- kr., men der gives rabat ved 2 prøvemedlemskaber for 1000,- 

kr., da vi således håber bedre at kunne fastholde nye medlemmer, hvis de starter sammen med et 

familiemedlem eller en ven/veninde. – Hvis et medlem af klubben kommer med et nyt et prøvemedlem, 

deltager man i lodtrækningen om 2 præmier á 1 middag for 4 pers. i cafeen. 

IA skriver artiklen til messeavisen, da hun har en kopi fra sidste år, som kan tilpasses. 

Pkt. 7: Nyt fra Golfringen 

Vi afventer forhandlingen af aftaler omkring Golfringen.  

Pkt. 8: Bordet rundt 

Anne: Var til informationsmøde i Sparekassen Kronjylland angående persondata-forordningen. 

OL: DGU har lovet et styreprogram, så vi kan overholde persondata-forordningen. 

Der kommer nye golfregler i 2019, og der afholdes kursus i Mollerup den 8. oktober. OL og Arild deltager. 

HH: Værksteds taget er nu repareret. 

Baneudvalget tager til Lyngbygård til informationsmøde (DGU) om robotteknologi. 

KW: Køkkenet skal bygges om. 

Behandling med algerens venter til fliserne er lavet. Taget tager OL. 

Undersøger sammen med OVL om vi skal lave ansøgning om tilsagn til nettoafregning af el-produkter. 

OVL: Foreslår at vi gentager spørgeskemaundersøgelsen Golfspilleren i Centrum. Den fra sidst ligger på 

hjemmesiden under: klubinformation, info_referater, Golfspilleren i Centrum. OL bestiller hos DGU. 

IA: To tredjedele af sponsoraterne er på plads. 

Bjarne Boyes Sørensens smukke naturbilleder er lagt i dropbox og kan bruges på hjemmesiden og messen. 

Tidligere materiale til messen lægges i dropbox. 

AB: Viste billeder af den gamle losseplads som er sendt med til ansøgningen af miljøprisen. 
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Vi ansøger ”Underværker”, og der skal 200 likes til. 

Sender ansøgning til Danmarks Naturfredningsforening om 300.000,- kr. i forhold til etablering af engområde. 

Ansøgning til Norddjurs Kommune angående vandreruter. 

Sportscollege kan måske godt være en mulighed, men tidligst til næste år. 

Hvis vi får brug for at komme på kursus, så betaler Norddjurs Kommune, da vi er en forening. Vi skal blot 

lægge ud og så ansøge bagefter. 

GJ: Begyndertræningen er flyttet til torsdage. Teorien læres fortrinsvis ude på banen sammen med erfarne 

golfspillere. Opstart af begyndere i små grupper så ingen skal gå alene.  

Klub 37 savner frivillige!! 

Pkt.9: Eventuelt 

- 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 12. marts 2018 kl. 18.30. 

Referent 

Lene Mølgaard Madsen 


