Bestyrelsesmøde nr. 194 Grenaa Golfklub, mandag den 8. januar 2018
Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), Anthony Bjerregaard
(AB), Lene Mølgaard Madsen (LMM), Gert Jørgensen (GJ), Kristian Wetche ((KW) Anders Christian Hald
Pedersen (AHP)
Fraværende med afbud: Anders Christian Hald Pedersen

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 193
Referat godkendt
Pkt. 2: Regnskab
Regnskabet ser fint ud, men budgetterne skal overholdes.
Pkt. 3: Begynderudvalget
GJ refererede fra møde med begynderudvalget. Begyndermatcherne flyttes fra mandag til torsdag aften.
Der laves lempeligere teesteder til begynderne på den store bane med blå markeringer.
Der er møde den 22. januar kl. 19.00, med begynderudvalget og medlemmer fra bestyrelsen, hvor der skal
findes gode tiltag til fastholdelse af nye medlemmer.
GJ er tovholder på aktiviteterne på forårsmessen og Golfens Dag. Han skal bruge nogle frivillige hjælpere, så
meld jer til at hjælpe.
Pkt. 4: Fællesmøde 2018
Der afholdes fællesmøde for alle klubbens medlemmer den 22. februar kl. 19.00. Der er fællesspisning kl.
18.00
Pkt. 5: Nyt fra kontoret
Anne fortalte om nye bagskilte i forskellige farver til de forskellige medlemskaber, samt medlemstal og
greenfee gæster. Afgang skyldes primært manglende tid og dårligt helbred.
Pkt. 6: Dropbox
Bestyrelsen anvender nu Dropbox til deling af filer.
Pkt. 7: Udviklingskonto
Driftsoverskuddet for 2016/17 flyttes fra den frie egenkapital til en konto for hensættelse til klubbens
udvikling. Det sker allerede i årsregnskabet for 2016/17, hvor der overføres 99.000,- kr. til hensættelsen.
Budgettet for 2017/18 justeres ved en forhøjelse af kontingentet til omkring 5%. Forhøjelsen medfører et
budgetoverskud på 34.000,- kr., der som minimum lægges ind i udviklingsreserven ved årets slutning. Det
er bestyrelsens hensigt som udgangspunkt at lægge op til diskussion af eventuelle forslag til reservens
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anvendelse i forbindelse med de årlige generalforsamlinger, dog uden at afgive den besluttende
myndighed.
Pkt. 8: Bordet rundt
OL: Der er indgået el-aftale med NRGI i et år (27 øre pr. kWh)
Klubbens forskellige forsikringer gennemgås og tilpasses.
Der kommer nye golfregler. Kursus i regelændringer den. 7. oktober i Mollerup.
Den 27. maj hvor der afholdes Wetche Open vil der også være en turnering for begynderne på par3banen.
Greenfee for 2018 er det samme som 2017.
Der skal købes et antikrypteringsprogram, som fås hos DGU, så klubben kan overholde den nye
persondataforordring.
HH: Banen er meget våd, da det har regnet usædvanligt meget, men den holder vinteråben.
Der mangler 2 frivillige til 3. klipning, dvs. arbejdstid ca. 6-6,5 time pr. 3. uge.
Robotforsøg med klipning af græs er gået godt. Det er mere skånsomt for banen omkring green og bunkers.
Vi afventer tilbud.
Der skal nyt tag på greenkeeperværkstedet. Der er indhentet 2 tilbud blandt klubbens sponsorer, hvoraf
der er valgt det billigste.
KW: Cafeen får 2 nye ovne fra nedlagt plejehjem, så det kun koster installationen. Susanne ønsker nye
køleskabe, da de nuværende er utilstrækkelige i den daglige drift. Hun får lov til at kigge på nyt brugt.
Der indhentet 2 tilbud blandt klubbens sponsorer på opstilling af solcelleanlæg, hvoraf der er valgt det
billigste.
OVL: Medarbejderne fra NRGI er lovet en turnering som tak for støtten på 75.000,- kr. Derfor skal
solcelleanlægget indvies med en turnering søndag d. 24. juni. Turneringen skal være åben for alle.
IA: Husk Forårsmessen den 10. + 11. marts 2018! Turneringsplanen skal klargøres.
Alle udvalgsformænd skal tjekke op på, hvad der skal ændres/tilføjes på hjemmesiden. Materialet sendes til
webmaster hurtigst muligt.
AB: Har søgt DGU om miljøprisen 2018.
Der skal lappes huller i vejen op til klubhuset.
Idé om evt. golfcollege undersøges.
Der gives et godt tilbud til medlemmer af den nu nedlagte Lübker Golfklub.
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GJ: God ide at videreføre Klub 37, hvor spillere med handicap over 36 kan spille bag9 mens nybegynderne
spiller for9
Pkt.9: Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 5. februar 2018 kl. 18.30.
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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