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Bestyrelsesmøde nr. 197 Grenaa Golfklub, mandag den 9. april 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: Gert Jørgensen (GJ) 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 196 

Referat godkendt 

Pkt. 2: Regnskab 

Meget positivt regnskab; der er en positiv afvigelse i forhold til budgettet på første halvår. 

Pkt. 3: Evaluering af forårsmessen 

Positive tilbagemelding fra dem som passede standen på messen, især puttekonkurrencen var god. Dog 

mangler der mere fokus på 9-hullers medlemskab, og så er vi for sent ude i forhold til børn og unge, som går 

til håndbold og fodbold. 

Pkt. 4: Persondatalov fra 25. maj 

AB og OL har været på seminar omkring persondata og privatlivspolitik. Der skal sættes oplysning om dette 

på hjemmesiden, og der skal laves en mappe til kontoret, som beskriver klubbens procedurer i håndtering af 

persondata. 

Pkt. 5: Nyt fra kontoret 

På grund af årstiden har greenfee gæster stort set kun været fra Golfringen.  

Der har været en gennemgang af alle forsikringer, og der er kommet ansvarsforsikringer på alle buggys.  

Der arbejdes med nye medlemsstatistikker, og OVL viste et udkast. 

Anne bestiller 50 stk. regelbøger til begynderne. 

Pkt. 6: Golfens Dag 

Den 22. april med holdstart kl. 11.00 og kl. 14.00. Kaffe og kage til de fremmødte. 

Der udloddes en præmie ved lodtrækning mellem deltagerne om 2 billetter: sponseret af Havlund til den 12. 

maj, hvor Bakkesangerinderne optræder på Havlund, og der serveres kaffe og lagkage. - Der skal købes 

kuponhæfter til lodsedler. 

Pressemeddelelse i Grenaa Bladet denne uge og annonce i næste uge. 
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IA får lavet reklame til storskærmen på Århusvej, såfremt det kan nås, så reklamen kan være på i næste uge 

op til Golfens Dag. 

OVL og AHP laver facebook-kampagne op til Golfens dag. Medlemmer opfordres til at dele kampagnens 

budskaber med relevante ”venner”. 

Medhjælperne er klar. 

Pkt. 7: Kort fra Korsør 

AB og OL var en tur i Korsør i forbindelse med Golfsportens Natur- og Miljøpris, som vi desværre ikke vandt. 

De havde dog en god tur med small talk, underholdning og markedsførings fif. 

Pkt. 8: Bordet rundt 

AB: Sparekassen Djursland har en fond, som vi dog ikke kom i betragtning til, men de er dog interesseret i at 

sponsere en match. IA tager kontakt. 

Danmarks Naturfredningsforening gav afslag. 

Realdania har endnu ikke meldt tilbage. 

Norddjurs Kommune er interesseret i at lave stier, afmærkning og bænke. Kommunens grønne afdeling er 

interesseret i robotforsøget sammen med Grenaa Golfklub, Husqvarna og Københavns Universitet. 

Asserbo Golfklub (som vandt miljøprisen) har solgt stærekasser til deres medlemmer som boliganparter. 

Stære har god appetit på gåsebillelarver. Vi kan muligvis lave noget tilsvarende også med salg af træer. 

Der gives tilbud til virksomheder om personaledag på golfbanen.  

OVL: Forslag om Sweatdeal da Hornbæk golfklub med succes har udbudt greenfee med rabat og fået flere 

greenfee-gæster. OVL snakker med Susanne i Cafeen samt udbyderen af Sweatdeal angående eventuel 

aftale. 

Der er problemer med at få det formelle på plads omkring solcelleanlægget. OVL tager kontakt til NRGI. 

OL: Turneringen til ære for NRGI kommer for medlemmer til at koste 50,- kr. uden spisning og 150,- kr. med 

spisning. Der inviteres op til 20 gæster fra NRGI, som får det gratis incl. spisning og 1 øl/vand. 

Vinterregelen med at spille med oplæg gælder kun til med denne uge, ellers skal der søges om det hos DGU. 

Var til møde med baneservice som fremover af og til vil medbringe øl/vand og chokolade på runden. I 

forbindelse med pitchfork-kontrol vil de gerne have et skilt ved hul 1, som advarer om, at man ikke må spille 

uden pitchfork, sådan at de får mere autoritet til at håndhæve reglen. 

Der kommer nye golfregler 2019. Osvald kan få lov til at afholde regelaften i efteråret for 80,- kr. pr. deltager 

(egenbetaling). 

AHP: Juniorerne er i gang med hjælp fra 2 mødre. Der trænger til tilgang af nye juniorer. 
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Eliten er startet op, men der bliver måske ikke nok til 2 hold. De skal hjælpe i forhold til banen, da de har 

kompetence og kan levere noget tilbage til klubben. 

Djurs Møbler er interesseret i at blive medsponsor på trøjer, men så er det nødvendigt at være sponsor for 

klubben med minimum det lille sponsorat. 

Der mangler en sponsor af bolde til eliten, ellers skal de spille med deres egne. 

KW: Køkkenet er blevet renoveret. Der er installeret 2 industrikøleskabe, 2 ovne, udskiftet armaturer i 

emhætter, installeret nyt gaskomfur og køkkenbord er ændret. 

Der skal bestilles mere asfalt + jord til reparation på p-pladsen. Skiltene skal tages op og males, der skal 

lægges ukrudtsdug og skiltene monteres igen. 

Der skaffes maskine til rensning af tagrender. 

HH: Lasse er tilfreds med sine folk. Greens er prikket.  

Hækken langs puttingbanen ønskes klippet ned i lavere højde, så man kan se folk på banen. 

Der er indsendt sprøjteansøgning. 

IA: Undersøgt hjertestarterkursus hos First Aid, som umiddelbart er for dyrt. – OL spurgte om FOF eller 

lignende kan være en mulighed. OVL spørger en bekendt, om han kan hjælpe. 

Hjertestarteren er registreret hos Tryg, så den kan søges frem, men den mangler et skab for at være offentligt 

tilgængelig. Der skal findes en sponsor til skabet, som vil koste 5.000-7.000,- kr.  

Pkt.9: Eventuel 

Før bestyrelsesmødet havde vi gæster fra Infogolf, som fortalte om deres tilbud til klubben angående 

baneguide med video. Det kigger vi på. 

Der er kommet forslag fra et medlem om muligheden for at se golf på tv i klubben i hyggeligt samvær med 

andre. Umiddelbart er det dog for dyrt. AHP undersøger muligheden om Viasat abonnement i en begrænset 

periode f.eks. i forbindelse med Ryder Cup, og hvad det så vil koste. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 14. maj 2018 kl. 18.30. 

Referent 

Lene Mølgaard Madsen 


