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Bestyrelsesmøde nr. 192 Grenaa Golfklub, mandag den 6. november kl. 18.30. 

 

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

Bjarne Boye Sørensen (BBS), Poul Erik Jensen (PEJ); Anne Justesen (AJ). 

Fraværende med afbud: Anders Christian Hald Pedersen (AHP). 

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 191 

Referat godkendt. 

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

Greenfee gæster i oktober: 67 gæster har spillet banen i oktober – 56 af dem kom fra Golfringen, - 10 med 

Golfhæftet, - 1 spillede med et medlem af klubben. 

Indtil d.d. er der solgt 95 golfringen kort, samt 37 Golfhæfter.  Vi er nu 549 medlemmer. 

Anne er kun på kontoret man- ons- og fredag fra kl. 9.00 – kl. 16.00 her i vintermånderne. 

Pkt. 3: Regnskab til underskrivelse. 

Revisorerne har underskrevet regnskabet for 2017 uden bemærkninger. 

Pkt. 4: Referat fra møde i Golfringen. 

Der blev gennemgået golfringens årsmøde. Prisen for næste år bliver igen kr. 800,-. 

Pkt. 5: Forslag til ansøgning om renoveringspuljen 2018. 

Der søges om nyt tag til greenkeepergården, som prioriteres højest. 

Pkt. 6: Generalforsamling 2017 (Vision 2025??) 

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

efterfølgende generalforsamling kl. 19. Spisning er aftalt til kr. 80,- ekskl. Drikkevarer. 

Der er behov for 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Nærmere info følger. 

Man kan stemme med fuldmagt. Der er mulighed for at afleverer en fuldmagt pr. medlem. 

Pkt. 7: Etablering af udviklingsfond. (Forslag til Generalforsamling). 

I den forbindelse har bestyrelsen vendt idéen.  Det bliver sat på som et forslag, om der skal etableres en 

udviklingsfond. Dette skal vedtages på generalforsamlingen.  Generalforsamlingen skal bestemme hvad 

pengene skal bruges til.  
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Pkt. 9: Bordet rundt. 

 

HH: Teested 53 på hul 11 er færdiggjort. 

Torsdag den 9. november er der møde med Husqvarna. Her skal vi evaluere og se på muligheder. Er der på 

nuværende tidspunkt økonomi i at bruge robotter? Hvordan løser de opgaven i forhold til at klippe 

manuelt? 

Forsøgsordningen med en klippet sti til buggykørsel er iværksat. Der er udfærdiget kort/baneguide og 

beskrivelse til hvordan der køres i vinter. Illustrationen af dette, kan ses inde på hjemmesiden. 

IA: Sponsorudvalget ´s arbejde er i gang, vi holder møde her den 13. november og vi ser frem til at tegne 

mange nye sponsorater her i det kommende år.   

OL: Vi har haft besøg af Rentendo,. Der var gevinst. Vi har haft besøg af både mus og rotter.   

Pkt. 11: Eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 8. januar2018. 

Referent 

Irene Albrechtsen 


