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Bestyrelsesmøde nr. 190 Grenaa Golfklub, mandag den 11. september kl. 18.30. 

 

Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Mats Sommer (MS); Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), 

Bjarne Boye Sørensen (BBS), Anders Christian Hald Pedersen (AHP); Poul Erik Jensen (PEJ); Anne Justesen 

(AJ). 

Fraværende med afbud: ingen. 

 Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 189 

Referat godkendt 

Pkt. 2: Nyt fra kontoret (Herunder evt. statistikker). 

Greenfee gæster i august: 331, hvoraf 209 var fra ”Golfringen” og 29 fra ”Golfhæftet” . 

Indtil d.d. er der solgt 95 golfringen kort, samt 37 Golfhæfter.  Vi er nu 562 medlemmer. 

Der er nogle enkle der har forvarslet udmelding til årsskiftet. 

Anne holder ferie onsdag, torsdag og fredag i uge 38. 

Pkt. 3: Regnskab 

August måneds regnskab blev gennemgået og år til dato. Vi holder budgettet med positiv afvigelse. 

Pkt. 4: Forslag til budget 2018? 

Inden 1. oktober vil kasseren gerne have et udkast til budgettet næste år. 

Pkt. 5: DGU Regionalmøde i Holstebro den 25. oktober. (Hvem deltager?) 

Ole Lyng deltager indtil videre. 

Pkt. 6: Sommergreens i 2017-2018? 

Vi har haft et prøveår, og det er gået godt. Så vi forsøger at have sommergreens igen. Til stor glæde for 

klubbens medlemmer/greenfeegæster. I vinterperioden skal der så spilles med tilladt oplæg og ikke med 

måtter som vi plejer. På par 3 huller SKAL der bruges tee. Dette bliver DGU informeret om, så man i 

vinterperioden kan blive reguleret. 

Pkt. 7: Generalforsamling 2017 (valg/genvalg) 

20. november afholdes generalforsamling med spisning kl. 18 (tilmelding til spisning) og generalforsamling 

kl. 19. Der kommer noget ud senere. I den forbindelse har vi besluttet at bestyrelsesmødet i november 

rykket til den 6. november. 

Der er behov for 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
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Pkt. 8: Hjælp til Café. 

Der laves nye åbningstider i vinterhalvåret. Opslag sættes op og det bliver informeret om det i nyhedsbrev 

og hjemmeside. Susanne har også lavet et lille skriv om hendes 1. år i caféen, det kommer ligeså også i 

nyhedsbrevet. 

Pkt. 9: Bordet rundt. 

PEJ har talt med en NRGI konsulent, hvordan vi kan spare på elforbruget fremadrettet. Der blev talt om 

forskellige løsninger. Der undersøges om vi ikke kan få en anden løsning på sodavands- og ølautomaten ude 

i gangen. 

HH: Vi har fået Arild i baneudvalget. Vi har et ønske om at gøre teestedet færdig på hul 11. Teestedet ved 

hul 18 flyttes til venstre. Derved slipper vi for at fælde træer til højre for nuværende Teested. Flere 

medlemmer har været skuffet over kvaliteten på Greens. Derfor har der været afholdt et dialogmøde med 

en repræsentant for denne gruppe, for at forklare bevæggrunde for banepersonalets pleje af Greens.  

Vindmølleprojektet på driving range arbejdes der på. Vi har en gammel maskinpark efterhånden, hvor der 

skal investeres snart. Taget til maskinhuset skal snarest skiftes og dét lægges i budget til næste år. Der skal 

nok også bruges lidt ekstra penge til at forbedre Greens til foråret – afhængig af hvordan vinteren bliver. 

Den 25/9 får man besøg af sponsor ”Grenaa Skov og Have” med en robotplæneklipper, som vil 

demonstrerer hvad den kan præstere på græsarealet omkring puttebanen og klubterrassen. 

IA: Der har været afholdt match den 27/8 for sponsorer og frivillige hjælpere. Det var en rigtig god dag og 

det er i ugeavisen i denne uge(men i skrivende stund desværre uden billeder). Der bør til klubmesterskabet 

også være mulighed for at lave en Par 3 bane klubmesterskabsturnering, da vi også har par 3 bane 

medlemmer. Evt. om søndagen, hvor øvrige også kan deltage. Petanque kan der også laves evt. en 

månedlig match, for at få gang i dette område. Kjell sættes på opgaven. Mht. budget bør den sættes af til 

løbende forbedring af IT på kontoret. 

MS: Der er brug for nogle frivillige der kan hjælpe til juniorkredsturneringen den 1. oktober. I må meget 

gerne kontakte Mats.  

AJ: vedligeholdelsen omkring klubhuset og stien ud til hovedvejen er ikke i orden.  

OVL: kunne godt tænke sig, at vi arbejder med idéen om at bygge små hytter langs med hul 12, så vi 

tilgodeser greenfeegæster fremover. Det tages op med kommunen. 

OL: ingen kommentarer. 

Pkt. 10: Eventuelt. 

Husk at næste møde er TORSDAG den 12. oktober kl. 19. 

 

Referent 

Irene Albrechtsen 


