Bestyrelsesmøde nr. 198 Grenaa Golfklub, mandag den 14. april 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), Henning Greve (GJ)
Fraværende med afbud: Henning Greve (GJ)

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 197
Referat godkendt
Pkt. 2: Regnskab
Regnskab godkendt
Pkt. 3: Dronefotografering
Infogolfs forslag til banevideoer er rigtigt flotte og har et professionelt udtryk, som vil kunne brande klubben
og være attraktive for sponsorer. Dog kan GLFR tilbyde nogle andre ting med mulighed for løbende til
rettelser. Gæster savner baneguide i papir, og der kan ikke printes ud fra hjemmesiden. Den baneguide vi har
nu i papirform er udgivet af Dansk Baneguide, som har rettighederne, så den kan vi ikke bruge til at få trykt
et andet sted. Måske kan Infogolf hjælpe med problemet. En kombination af sociale medier og banevideoer
kan øge branding-effekten, og hvis hjemmesiden tilpasses i lignende layout, vil det give et ensartet udtryk og
sælge klubben udadtil. OVL, AB og webmaster tager et møde med Infogolf. Vi skal selvfølgelig have mest
muligt så billigt som muligt.
Pkt. 4: Weekendvagt i sæsonen
Spørgsmålet var, om vi skal have ekstra bemanding på kontoret i weekenden for at servicere greenfeegæster, da Susanne i Cafeen føler sig overbebyrdet af spørgsmål fra gæster angående udstyr, par3bane og
greenfee. Folk læser åbenbart ikke informationsmaterialet ude i gangen. Da det ikke er kutyme i mange andre
klubber at have denne ekstra service, har vi valgt ikke at arbejde videre med ideen, da den også forudsætter
en stab af meget engagerede frivillige, som står til rådighed hver weekend. Derfor må Susanne hellere spille
bolden videre til de tilstedeværende medlemmer, som vi håber, alle vil optræde gæstfrit og behjælpeligt med
den fornødne kompetence overfor greenfee-gæster.
Pkt. 5: Nyt fra kontoret
Positiv stigning i antallet af greenfee-gæster.
Der er kommet ny router på kontoret, og det undersøges om TDC kan levere bedre internet. AHP skal kigge
på Annes Computer, så den kan blive hurtigere.
Der mangler baneguides til udlevering, så Anne har selv måtte kopiere. Hvis det ligger på hjemmesiden kan
folk selv printe ud, og ellers skal de trykkes. IA ser på problemet sammen med webmaster.
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Pkt. 6: Golfens Dag Evaluering
Udbyttet af golfens dag er 15 nye medlemmer, hvilket er alt for lidt. Kampagnen er også slået fejl i andre
klubber og den ramte midt i konfirmationstiden. Derfor skal der udvikles et andet arrangement til at skaffe
nye medlemmer via fællesmøde om Golfens Dag 2019.
Pkt. 7: Kort om golfcollege
Golfcollege kan være en mulighed, men det kræver grundig forberedelse og opbakning fra klubbens
medlemmer og naboklubberne. Grenaa Handelsskole er umiddelbart interesseret. Det vil være en 3-årig
uddannelse for de 16-19-årige, som udover en studentereksamen kan træne deres sport på højeste niveau.
Da eleverne gerne skal komme ude fra og bo på kollegie, så har de ikke deres forældre med og kan få brug
for lokale ildsjæle, som kan støtte dem i deres sportslige uddannelse og hjælpe med praktiske problemer
(f.eks. befordring til og fra turneringer). AB, AHP og træner Arild tager kontakt til de lokale klubber og
undersøger, om der er interesse og opbakning til projektet.
Pkt. 8: Bordet rundt
Anne: Savner ideer til bedre modtagelse på par3banen
OVL: Kan bænkene ude på banen males, da de ikke er rare at sidde på.
KW: Der skal bruges penge til en ny støvsuger, filt under stolene, flis ude på bedene og film på ruden inde i
teorilokalet.
GJ: Nogle af begynderne er arbejdsramte og kan ikke nå at være med om torsdagen. Det er derfor nødvendigt
at mandsopdække dem med en mentor. Da der så er for få deltagere, vil det hjælpe at invitere begyndere fra
sidste år til at deltage, da det også styrker det sociale aspekt.
IA: Ny sponsor ”Nyd Lyden” opstiller en stander til høretest, som klubbens medlemmer kan benytte sig af.
Ny sponsor ”Djurs Møbler” har bidraget til hjælp til nyt tøj til Eliten sammen med Sport 24.
Derudover har vi gang i at kontakte mange firmaer rundt omkring, hvor vi tilbyder et personaleevent med
prøvning af golf, Par3banen og evt. spisning. Der er allerede lagt billet ind fra flere firmaer, som er
interesserede. Der skal begynderudvalget være behjælpeligt.
HH: Ifølge landmænd i Kolindsund, så er der generelt en lavere vandstand i åen end der plejer. Derfor er
vandspejlet også anderledes i vores sø. Den skal graves ud. HH har indgået en god aftale med en flink mand,
så vi slipper for udgiften til transport af gravko på blokvogn. En gravko i 3 dage koster ca. 25.000,- kr. og kan
udgrave søen ved hul 4. Den overskydende jord kan så bruges andre steder på banen som f.eks. driving range.
Forsøg med robotklippere igangsættes i samarbejde med Husqvarna, DGU, Norddjurs Kommune og Kbh.’s
Universitet. Der bruges 100.000,- kr. på indkøb af 3-4 robotter og en ny semiroughklipper. Der skal solceller
ud på banen til at lade robotterne op. Det bliver billigere at klippe med robotter, da der kan spares diesel og
manuelt arbejde. Drevet på solceller er det også mere miljøvenligt.
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Bænkene ude på banen er malet, der hvor de kan. De kan godt slibes af med frivillig arbejdskraft.
OL: Skal sammen med Anne, Gert og Anthony til kursus i Allingåbro arrangeret af DGI om den nye
persondataforordning.
Golfspilleren i Centrum er sat i gang, og første runde udsendes den 15. maj.
Hjerteforeningen har et gratis hjerteredderkursus Giv Liv, som kan afholdes ved tilmelding af hold på mindst
5 personer. IA prøver at få nogle datoer, og hænger så en tilmeldingsliste op.
Der er 136 ledige bag-skabe. Det svarer til to rækker. De kan rives ned, så der kan bygges nye større skabe,
som kan rumme el-vogne. KW undersøger hvad det vil koste.

Pkt.9: Eventuel
Infoskærmen i cafeen kan flyttes ud i gangen med info.
AHP og LMM havde før bestyrelsesmødet et lille møde med en erhvervsrådgiver fra Søgemedier A/S. Han er
dog dyr i drift og derfor stillet i bero. Droneprojektet skal først i gang.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. juni 2018 kl. 18.30.
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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