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Bestyrelsesmøde nr. 199 Grenaa Golfklub, mandag den 11. juni 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), Henning Greve (GJ) 

Fraværende med afbud: Henning Greve (GJ) blev nødt til at gå fra mødet under behandling af punkt 2 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 198 

Referat godkendt 

Pkt. 2: Regnskab 

Regnskab godkendt med en positiv afvigelse i forhold til budgettet. 

Pkt. 3: Dronefotografering m.m. 

SEO – søgemaskineoptimering blev diskuteret på mødet. Vi ligger for lavt på Google. Der er underskrevet 

abonnement på digital baneguide hos Infogolf, og der vil blive lavet dronefotografering hen over sommeren. 

AB, OVL og Webmaster skal forhandle pris på ny hjemmeside med Infogolf. 

Pkt. 4: Baneguide/skilte 

Da mange af vore gæster savner en baneguide, og der ikke er skilte på de enkelte huller så undersøger OL, 

hvilke muligheder der er for at få lavet baneguide i papirform. Det skal stå på hjemmesiden, at vi ikke p.t. har 

nogen baneguide i papir. IA giver besked til webmaster. 

Pkt. 5: Nyt fra kontoret 

Det har været en forrygende måned med 315 greenfeegæster. 

Der er problemer med udlejningsbilerne, som mangler strøm, og det har derfor været nødvendigt at 

returnere penge til gæster. Det er især i weekenderne, at det er gået galt. Nøglen kan åbenbart tages ud, 

uden at bilen er helt slukket. Baneservicebilen kan ikke køre, så der er kun 3 biler til udlejning. Kjeld skal kigge 

på den, om den vil kunne repareres. 

Pkt. 6: Golfspilleren i Centrum 

Første tredje del af undersøgelsen Golfspilleren i Centrum er gennemført, og bestyrelsen har fået et 

password, så vi kan kigge. De to andre dele følger henover sommeren. 

Pkt. 7: LMM’s Klumme 

LMM havde rundsendt et koncentrat af sine synspunkter til de andre bestyrelsesmedlemmer, da vi har haft 

en skidt start med så mange nye i bestyrelsen. Flere har siddet på helt bar bund i deres nye udvalg, da der 

ikke har været nogen form for forretningsoverdragelse fra de afgåede bestyrelsesmedlemmer. Derfor skal vi 
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have udarbejdet en samlet årsplan for bestyrelsen samt funktionsbeskrivelser på de forskellige udvalg, så det 

ikke sker i fremtiden ved udskiftning i bestyrelsen. AHP og LMM skal fremlægge et oplæg til dette på næste 

møde, hvor formændene for de forskellige udvalg så byder ind. LMM kigger under God Klubdrift hos DGU. 

Der bør også laves et regelsæt for pressedækningen af turneringerne. IA kunne fortælle, at sponsorerne føler 

sig snydt, fordi der ikke kommer noget i avisen. Der har været problemer med at vores fotos bliver afvist på 

grund af forkert opløsning. 

Pkt. 8: Bordet rundt 

GJ: Der er kommet godt gang i at lave personaleevent for virksomheder. De får træning og spil på par3banen. 

Faktisk er det så stor en succes, at det kniber med hjælpere. 

HH: Der har været en sprængning af vandingsanlægget på indspils-green. 

HH har endnu ikke fået tilbagemelding fra Skov og Have. 

Lasse er interesseret i at få robotter til hul 3, 17 og 18. 

Der er udført gravearbejde på søerne. Det gav problemer og trak ud, så det tog 6 dage at grave hul 11 og 12. 

Gert Svit vil sponsere 1. dag. Gravkoen sad fast og måtte trækkes fri. Søen ved hul 4 er ikke gravet dyb nok, 

så dunhammerne kommer nok desværre igen. Alt i alt er gravearbejdet blevet dyrere end ventet. 

IA: Hjertestarterkursus bliver afholdt mandag den 2. juli kl. 19.00 i klubhuset for klubbens medlemmer og 

ansatte. Der bliver hængt en tilmeldingsliste op i klubhuset. Kurset er et 30 minutters introkursus i 

genoplivning. Det bliver afviklet i hold på 15-16 personer. LMM annoncerer i nyhedsbrevet. 

Der skal findes en afløser til sponsorudvalget. 

AB: DGI – Dansk Idrætsforbund – bliver søgt for penge til hul 5. 

KW: Vi mangler folk til at male klubhuset – derfor bliver der fælles arbejdsdag den 30/6 kl. 9.00. Banen er 

lukket indtil opgaven er udført, så jo flere der møder op til at hjælpe, desto hurtigere kan banen åbne igen. 

Der aflønnes med pølse og brød samt øl/vand. 

OVL: Har ikke fået tilbagemelding fra NRGI, så derfor bliver der afholdt takketurnering den 24/6 uanset og 

de deltager eller ej. 

OL: Der har været 2 x alarmpatruljering med årsag ukendt. 

DGU opfordrer til at man indleverer flere scorekort, fordi der kommer nye regler i 2020, hvor man skal 

indlevere 20 scorekort til handicapregulering. 

For at skabe flow på banen bliver honnør afskaffet. Den der er klar spiller først. Der kommer en kampagne til 

efteråret. 
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Pkt.9: Eventuel 

OL forelagde privatlivspolitik for bestyrelsen, som blev vedtaget, så vi kan leve op til den nye 

persondataforordning. Den fulde tekst kommer på hjemmesiden. 

INFO-TV fra cafeen flyttes til gangen, hvor der så kan forekomme informationer med gode medlemstilbud. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 13. august 2018 kl. 18.30. 

Referent 

Lene Mølgaard Madsen 


