
 

Grenaa Golfklub - Vestermarken 1, 8500 Grenaa - Tlf. 86 32 79 29 - Mail: info@grenaagolfklub.dk 

Bestyrelsesmøde nr. 196 Grenaa Golfklub, mandag den 12. marts 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:  Henning Greve, Kristian Wetche, Hans Husum, Gert Jørgensen, Anne Justesen 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 195 

Referat godkendt 

Pkt. 2: Regnskab 

Udmærket regnskab kun med små afvigelser, så vi holder budgettet. 

Pkt. 3: Evaluering af forårs messen 

Punktet gennemgås på næste bestyrelsesmøde, så GJ kan deltage. Ifølge OL var der mange mennesker på 

messen og stor søgning til vores stand. Spontant opstod der en puttekonkurrence, hvor man kunne vinde en 

middag i Golfcafeen, og det blev et tilløbsstykke. 

IA ringer til dem der vandt prøvemedlemskaber ved konkurrencerne på messen. 

Pkt. 4: Fra Fællesmødet 

Der opsættes et skilt ved hul 1 til spillere, som gerne vil med ud at spille. IA sørger for skilt. 

Pris på hjerterstarterkursus undersøges. 

Pkt. 5: Nyt fra kontoret 

Anne var fraværende, men OL kunne informere, at vi desværre fik afslag fra Nordea Fonden. 

Pkt. 6: Golfens Dag 

Den 22. april med holdstart kl. 11.00 og kl. 14.00. Kaffe og kage til de fremmødte. 

Der udloddes en præmie ved lodtrækning mellem deltagerne om 2 billetter: sponseret af Havlund til den 12. 

maj, hvor Bakkesangerinderne optræder på Havlund, og der serveres kaffe og lagkage. 

LMM sørger for nyhedsbrev til pressen. 

Pkt. 7: Video af golfhuller 

Videoerne er ikke gode nok, så projektet stilles i bero. HH taler med fotografen om mulige nye optagelser til 

sommer. 
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Pkt. 8: Bordet rundt 

OL: Rentokil har været på besøg, og vi har heldigvis ingen rotter. 

Men der er en mår på loftet. Fælle sættes op. 

OL skal til møde angående persondataforordningen. 

Golfringen er på plads, men der er stadig forhandlinger med hensyn til pris for ledsagere, som ikke er medlem 

af Golfringen. 

Der mangler stadig frivillige til udvalg og vedligeholdelse af banen. 

IA: Har fået flag og skilte hjem til banen, og viste nye solide flag til puttebanen. 

Informerede om nyt tiltag med personalegolfevent for virksomheder, foreninger og institutioner, hvor der 

arrangeres en social sommeraften med introduktion til golf spillet. Så kan medarbejdere få en hyggelig aften, 

lære hinanden at kende på en ny måde og forhåbentligt få interesse for at begynde at spille golf. 

AHP: Taler med Arild om at slå elite og juniorudvalgene sammen, og hvad der ellers skal ske denne sæson. 

OVL: Medlemsstatistik laves fremover kvartalsvis. 

NRGI som har givet tilskud på 75.000,- kr. skal til gengæld have noget markedsføring med nogle skilte og så 

den lovede turnering. 

AB: Taler med Norddjurs Kommune angående stier, markedsføring og branding. 

Københavns Universitet laver teknologisk udviklingsprojekt sammen med DGU. Vores klub er anderledes, 

fordi vi satser på små robotter fremfor store. Det vil også kunne være interessant for Norddjurs Kommune til 

grønne områder. 

I ansøgningen til Underværker er vi gået videre til næste ansøgningsrunde. Det samme hos Danmarks 

Naturfrednings Forening. 

Forsøger at gøre Sparekassen Djursland interesseret i at sponsorere. 

Pkt.9: Eventuel 

Vi gennemgik kort Den gode Begyndelse fra DGUs hjemmeside. Emnet genoptages på næste 

bestyrelsesmøde, og der skal udarbejdes en markedsføringsplan. 

OL, AB, GJ og træner Arild skal holde et møde omkring begyndertræningen. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 9. april 2018 kl. 18.30. 

Referent 

Lene Mølgaard Madsen 


