
Medlemsmøde 
 
Den 21. april blev der afholdt medlemsmøde i Grenaa Golfklub. Mødet var indkaldt af 
bestyrelsen og de ca. 40 fremmødte blev præsenteret for følgende program: 
 

• Nyt fra Bestyrelsen 

• Præsentation af medlemsundersøgelse fra november 2021. 

• Spørgsmål til og svar fra Bestyrelsen 

• Spørgsmål til og svar fra Chefgreenkeper Lasse 

• Eventuelt 
 
Formanden indledte med at byde alle velkommen og gik herefter over til en præsentation 
af de forskellige nyheder som medlemmerne er blevet præsenteret for siden 
generalforsamlingen i november 2021. 
 
Nyt fra Bestyrelsen: 
 
Klubhus: 

• Nyt Gulv 

• Café 

• Halvtag 

• Maling 

• Vaskeplads. 
Udover ovennævnte hovedpunkter omtaltes maling af både bagrummet og senere hele 
klubhuset. Stor tak til alle ”malere”. Der laves ny vaskeplads ved bagrummet og 
kompressoren flyttes til bagrummet. 
 
Service og Information: 

• Probox24 

• Elbiler 

• Storskærm. Arbejde på banen skal fremgå af infoskærmen. 

• Hjemmeside 
Her blev medlemmerne opfordret til at komme med input til både hjemmeside og 
storskærm. 
 
Medlemmer: 

• Begynderudvalg 

• Vi mangler to arrangementer og har allerede ca. 30 prøvemedlemmer. 

• Træningsbolde 

• Hjertestarter 
Stor tak til Ole Skaanning for sponsorat af hjertestarter. Nye tiltag fra begynderudvalget i 
forhold til fastholdelse af nye medlemmer. 
 
Diverse: 

• Nye sponsorer 

• Frivillige 

• Fugle på golfbanen 



• Synlighed. 
Formanden bemærkede, at bestyrelsen godt kunne bruge flere hjælpere til både 
Turnerings- og Markedsudvalget. Kom nu ud af ”busken” Vi kan bruge folk der kan arbejde 
med udvikling af vore turneringer, og mere synlighed på sociale medier: ”Giv formanden 
et praj hvis det er noget for dig”. 
 
Banen: 

• Baneudvalg 

• Visionsplan 

• Hvad sker der lige nu? 

• Ny pumpe 

• Shelters 

• Enslevgården. 
Her blev der informeret om muligheden for at følge de forbedringer der løbende sker på 
banen. På hjemmesiden kan medlemmerne følge Baneudvalgets arbejde, samt holde sig 
orienteret om lidt mere langsigtede ændringer på banen. 
 
Hul 10 er blindt. Der er en løsning på vej. 
Stigen på hul 5 er et par trin for lav. Pas meget på når I spiller fra tee 53. 
 
Præsentation af medlemsundersøgelse fra november 2021. 
 
Ove Lund gennemgik resultaterne fra medlemsundersøgelsen fra november 2021. 
Resultaterne kan ses på hjemmesiden under bestyrelsen. Generelt scorer klubben fint på 
de fleste områder, men det fremgår også af analysen at der er forskellige områder på bl. a. 
banen, som vi skal have fokus på fra Bestyrelsens side. 
 
Spørgsmål til og svar fra Bestyrelsen 
Spørgsmål til og svar fra Chefgreenkeper Lasse 
 
Her udspandt der sig en livlig debat som dels tog sit udgangspunkt i de ovenstående 
præsentationer, dels spørgsmål fra medlemmerne angående forskellige udfordringer som 
klubben står overfor i den kommende tid. 
 
Emnerne var som husket af referenten: 
 
Ros til Grennkeeperstaben. Manglende opfølgning på de mange opslag i klubhuset og på 
Scorekortet. (oplæg på banen). Dropperegler. (Røde pæle).  
 
Eventuelt: 
 

Ønske:  4 out of bounds pæle på hul 14 og hul 18 - ikke mindst ift. greenfee gæster.  
 
Ref.: Anthony Bjerregaartd 


