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Bestyrelsesmøde nr. 207 Grenaa Golfklub, mandag den 11. marts 2019 

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

(AB), Lene Mølgaard Madsen (LMM), Gert Jørgensen (GJ), Henning Greve (HG), Kim Nielsen (KN) 

Fraværende med afbud: HH, HG og KN 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat 

Referat nr. 205 og nr. 206 godkendt og underskrevet. 

Punkt 2: Regnskab 

Regnskabet er gennemgået, og det følger budgettet. 

Punkt 3: Nyt fra Kontoret 

Trods årstiden har der den sidste måned været 15 greenfee-gæster og 101 gæster fra Golfringen. 

Punkt 4: Orienteringspunkter 

• Boks til nøgler må vente til systemet, der kobler den op på Golfbox er færdigudviklet. AB ringer til 

Formanden i Norddjurs Golfklub og spørger til deres bokssystem. 

• Minibuggy/scooters skal afprøves og eventuelt indkøbes. OL skaffer en afprøvning. 

• OL bestiller 200 flyers til Golfens Dag, da de er gratis. 

• Der er huller i vejen. Plan A) OVL kender en som måske kan hjælpe. Plan B) AB prøver sig frem med 

dame hos kommunen. Plan C) AB spørger Lasse om stabilgrus. 

• Der skal annoncer i avisen om åbent hus (6. april, 4. maj og 25. maj). AB snakker med Søren (avisen) 

om artikel og nævner annoncerne. Vi skal have lavet eget layout, hvilket AB og IA sørger for hurtigst 

muligt. 

• GJ skal bruge folk til åbent hus, men vil gerne selv vælge dem ud. Det vil være godt hvis der 

udarbejdes en instruks til hjælperne, så alle siger det samme til gæsterne/begynderne. 

• Filmen, som blev vist på messen, kan blive bedre, hvis der også indgår klip med cafeen og træneren. 

• Der skal skabes bedre dialog mellem klubben og Susanne i Cafeen, så hun kender vores kalender, og 

vi kender hendes. 

• Susanne er ikke interesseret i at drive en kaffeautomat om vinteren, så klubben må selv arrangere 

en kaffekasse og elkedel med tilhørende engangskopper, kaffe, te og chokolade. 

• DGU kommer den 15. marts og hjælper med råd om, hvordan vi får flere medlemmer. 

• Den 6. april klippes den røde snor på de 3 nye vandrestier. I den forbindelse har klubben fået 10.000 

kr. til markedsføring. - Samme dag har vi åbent hus og kan derfor også lave en køb-, salg- og byttedag, 

for dem som har overskydende golfudstyr derhjemme. 

• Bænken på hul 1 bliver fjernet af kommunen. Vi får en ny og kan selv vælge, hvor den placeres. 

• OVL henter banner (Golfringen) i Mollerup, når han alligevel kører forbi. 

• 29. april holder Kultur- og fritidsudvalget deres møde i klubbens lokaler 
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• Der er indhentet finansieringstilbud på oliespildsanlægget, som skal laves hurtigst muligt. 

• Der indkøbes nogle bærebags, så der kan laves golfsæt med tre jern og en putter, som kan udlånes 

til prøvemedlemmer i prøveperioden. 

• OVL sender pdf-rapporter om Golfspilleren i Centrum til de bestyrelsesmedlemmer som det vedrører  

• Fra den 18. marts og tre måneder frem får vi en ung mand i praktik, som skal være 

greenkeepermedhjælper.  

• IA er i praktik på kontoret i april. 

Punkt 5: Beslutningspunkter 

• Betalingskonvolutter til par3banen afskaffes. Der skal bruges en bog, hvor man skriver sig ind, og så 

skal der kunne betales med Mobilepay/kontanter i boksen. 

• KN skal snakke med Susanne om brug af infoskærm i klubhuset. 

• Der er kommet mange ideer fra arbejdsdagen som skal prioriteres af bestyrelsen. Dertil holder vi et 

lille møde torsdag den. 14. marts kl. 15.00 

 

På næste bestyrelsesmøde: 

1. Resten af ideerne fra arbejdsmødet gennemgås. 

2. - 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. april 2019 kl. 18.30 

Referent 

Lene Mølgaard Madsen 


