Referat fra medlemsmødet den 27. februar 2020.
Nyt fra bestyrelsen.
Der arbejdes i øjeblikket på etablering af mulighed for at anvende en golfsimulator både
som underholdning og som en træningsmulighed hvis man ikke kan spille udendørs.
Klubben har atter ansøgt forskellige fonde om tilskud til at etablere et sådant tilbud til
klubbens medlemmer. Derudover har vi haft møde med en investor som har tilbudt at
etablere både bygning og simulator.

Nyt fra Udvalgene.
Bennedikte og Torben havde spændende nyheder angående samarbejdet med Stena Line
i forbindelse med specialtilbud på den svenske side af Kattegat til klubbens medlemmer.
På Stena Lines hjemmeside kan man finde ”Golden Deals”. Her er der mulighed for at få
forskellige rabatter hvis man anvender koden ”8500” når man bestiller et af de mange
tilbud der er på hjemmesiden.

Arild ”Har ordet”.
I samarbejde med Arild Townhill har vi i bestyrelsen besluttet at tilbyde alle klubbens
medlemmer mulighed for at blive klogere på golfspillet. Dette forsøges opnået ved hjælp af
en trefase model som består af tre forskellige træningspas som alle gennemføres af Arild i
perioden fra 1. april til 1. oktober 2020.
Selve beskrivelsen og gennemførelsen af den praktiske del af træningen vil blive
offentliggjort på Arilds opslagstavle i klubhuset.

Tilfredshedsanalyse.
Som en del af sin økonomiuddannelse skal Lene Mølgaard udarbejde en
tilfredshedsundersøgelse, og hun har valgt at lave undersøgelsen i Grenaa Golfklub. Lene
udleverede spørgeskemaer som de fremmødte besvarede og afleverede til nærmere
bearbejdning.
Efterfølgende vil der blive udsendt et elektronisk spørgeskema til alle klubbens
medlemmer. Hvis der er medlemmer som ikke ønsker at svare på den elektroniske
udgave, kan et eksemplar af spørgeskemaet afhentes på kontoret og afleveres udfyldt i
postkassen.
Undersøgelsen er anonym, og resultaterne af undersøgelsen vil naturligvis blive brugt
således at bl. a. information og kommunikation fra bestyrelse til medlemmer kan
optimeres.

Sidste nyt.

Bestyrelsen har afholdt møde med Norddjurs Kommune og har efterfølgende udarbejdet et
oplæg der bl. a. omhandler anvendelse af området både omkring Enslevgården og
golfbanen.

Spørgsmål og kommentarer.
Farvel og tak for i aften.

Referat fra medlemsmøde den 21. september 2020.
Fremmøde 9 medlemmer og bestyrelsen. (Mon vi kommunikerer godt nok med
medlemmerne???)
Anthony bød velkommen l de fremmødte, og der var en særlig velkomst l Thomas fra Codan
som gav en kort introduk on l de lbud som han havde l medlemmerne.
Ole Lyng gennemgik de forskellige droppemuligheder der er ved vore forskellige strafområder på
banen. Disse regler er dels beskrevet på hjemmesiden, dels i opslagstavlen ved hul 1.
Dernæst omtalte Ole kor a et det nye HCP-system som træder i kra ved årsski et. Det ser meget
kompliceret ud, men som Ole udtrykte det: ”Bare rolig maskinen beregner det hele for os”
Kasserer Ove Lund omtalte Momskompensa onsprojektet, og kunne meddele at dags dato har
Grenaa Gol lub modtaget Kr. 104.000, - fra staten. Det var det resultat der kom ud af alle de
anstrengelser som sidste år medførte at klubben blev godkendt som en velgørende forening.
Det er en øvelse som skal gentages årligt, og derfor arbejde der i øjeblikket på højtryk på a er at få
opkrævet de 100 dona oner på kr. 200,- som er en forudsætning for at få en andel af momspuljen
igen i 2020. Derfor beder vi alle, der vil donere om at henvende sig på kontoret inden den 30.
september, så vi kan nå op de 100 dona oner som kræves.
Afslutningsvist redegjorde Anthony kort om det nye hul 16, og opfordrede alle medlemmer l at
komme med både ris og ros således at hullet kan udvikle sig fremadre et. Send en mail l Hans
eller Anthony hvis I har bemærkninger.
Ligeledes blev der givet en kort introduk on l klubbens nye ”legetøj” fra TeeBox, og i den
kommende d, vil der komme forskellige lbud fra rmaet, som kan beny es af medlemmer fra
Grenaa Gol lub. Herom meget mere senere.
E erfølgende diskuterede vi i bestyrelsen om vi er gode nok l at informere medlemmerne om
hvad der sker i klubben. Vi bruger Opslagstavler, Hjemmeside, Facebook, Nyhedsbrev, Opslag fra
Gol ox etc., men virker det?
Kom gerne med ”indspark” så informa onerne kan blive lpasset så vi ”rammer” så mange
medlemmer som muligt. Den interne informa on og kommunika on i klubben er meget vig g, så
vi vil gerne når ud l så mange medlemmer som muligt.

ti

ti

tt

ti

ft

ti

tt

tt

ft

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tf

ti

ti

ti

fk

fk

fb

ft

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

