Bestyrelsesmøde nr. 200 Grenaa Golfklub, mandag den 13. august 2018 - kl. 18.30.

Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), Gert Jørgensen (GJ);
Anthony Bjerregaard (AB); Henning Greve (HG)
Fraværende med afbud: Anders Christian Hald Pedersen (AHP); Lene Mølgaard Madsen (LM), Kristian
Wetche (KW); Anne Justesen (AJ)
Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 199
Referat godkendt.
Pkt. 2: Regnskab.
Regnskabet er gennemgået med positiv afvigelse. Der er så et kvartal tilbage i dette regnskabsår. Naturalier
som klubben modtager skal føres som indtægt i sponsorregi og sættes som udgifter på de relevante poster.
Der skal til næste gang laves budgetforslag, også fra de forskellige udvalg. OVL kommer med udkast.
Pkt. 3: Dato for generalforsamling 2018
Generalforsamlingen bliver afholdt mandag den 19. november kl. 19. Der er mulighed for at tilmelde sig
spisning inden mødet, som er kl. 18.
Pkt. 4: Turneringen for klubbens sponsorer og frivillige hjælpere.
Turneringen flyttes til den 23. september med start m/rundstykker og kaffe. Gunstart kl. 10 og efter
følgende spisning inkl. 1 øl/vand. Klubben betaler, som tak for det frivillige arbejde.
Grunden til at datoen er flyttet er, at umiddelbart efter klubmesterskabet skal vores greens proppes og
derved går der lidt tid før end banen er ok igen. IA sørger for indbydelsen kommer ud både pr. nyhedsbrev
og mail til sponsorerne.
Pkt. 5: Nyt fra kontoret.
Greenfee opgørelse blev gennemgået. Statistikken gøres mere informativ (OVL). Indenfor de sidste 2
måneder er der blevet tjekket op på, hvordan medlemmer bekræfter deres tider. Ligeså greenfee gæster.
Pkt. 6: Golfspilleren i centrum.
Her i 2. runde ud af 3 er der sendt 155 spørgeskemaer ud til klubbens medlemmer. Men der er kun 64
medlemmer, som har svaret på spørgsmålene (41%). (Dette er for lidt svar)
Der er meget positiv respons til caféen, træner og sekretariatet. Lige så roses banen meget.
Greenfeegæster roser den også meget og vil meget gerne komme igen. MEN, der er flere som mener at
skiltningen på banen ikke er god nok og et stort ønske er også, at der er mere sand i bunkerne.
Der opfordres på det kraftigste, at alle besvarer spørgeskemaet – når man får det tilsendt pr. mail.
Bestyrelsen er skuffet over den dårlige besvarelsesprocent.
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Pkt. 7: Oplæg fra Lene og Anders.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, da LM og AHP ikke var tilstede.
Pkt. 8: Bordet rundt.
HH: Der er ved at komme sand i bunker på hul 12. Her i tørkeperioden har der været tid til at lave en
bunker på hul 9. Sådan at vi visuelt tvinges til at spille venstre om på hullet. Dette skal også tilrettes på
baneguide. Lidt klager fra de frivillige hjælper vedr. lad-biler. Så der er indkøbt 2 nye, så hjælperne er
velkørende rundt på banen. Solcelleanlægget der er sat op ved hul 17 fungerer fint mht. robotklipning. Der
kommer lidt udgifter ind imellem på reparation af de gamle maskiner. Men indtil videre går det.
GJ: Der har været mange personaleevents henover sommeren fra lokale firmaer. De har været meget
positive over oplevelsen. Der er løbende kommet nogle nye medlemmer efter golfens dag.
Der er mange der får set vores golfbane og caféen, og vi får dermed omtale ude omkring.
IA: informerede om at der er afholdt kursus med ca. 25 medlemmer i hjerteredderkursus den 2. juli med
stor succes. Der blev gjort opmærksom på den kommende turnering for sponsorer, at banen skal være i top
til denne dag – derfor flyttes datoen til den 23. september. Et opråb igen om presseomtale, når der har
været afholdt en sponsorturnering. Turneringsudvalget skal sørge for info osv.
Mht. hjemmesiden er det ikke i orden, at den pludselig bliver taget væk og bliver fornyet her midt i
højsæsonen. Specielt heller ikke overfor vores sponsorer og greenfee-gæster. Ønskes hurtigst muligt en
løsning på dette. (Til information er det firmaet Golfinfo, som har lavet det grundlæggende og sat
hjemmesiden op. Dette er også en del af deres sponsorat. Efterfølgende skal klubbens webmaster så
”fodre” hjemmesiden, med det han nu en gang får fra de forskellige udvalg osv.)
Der ønskes også – om det ikke er på tide at få sat en efterårsfest på benene. Det er vigtigt, at vi også kan
mødes på tværs af nye som gamle medlemmer, unge som ældre til en hyggelig aften. Forslag er en
Oktoberfest.
OVL: Er blevet inspireret ved at have været ude, at spille på andre nordiske baner. Der blev fremlagt gode
idéer, som der kan gøres brug af i de kommende klub år.
AB: I forbindelse med Robotprojektet er det planen at vi starter op her i løbet af august måned både med
robotter der er drevet af el, og en enkelt robot, der er drevet af solenergi. Dette iværksættes nu så vi kan
præsentere resultater på mødet mellem interesserede golfklubber hos os mandag den 19. november 2018.
I løbet af efteråret bliver der indkaldt til møder mellem de interessenter der deltager i projektet med
henblik på at rejse kapital til yderligere udvidelse af projektet over en toårig periode. Vi har for nuværende
en ansøgning sendt til DIF, hvor vi søger om penge til yderligere udbygning af søområder på vores bane.
AB besøger alle golfklubber på Djursland i uge 34 for at orientere om planerne vedr. golfcollege for
juniorer.
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OL: Der bliver afholdt kursus i de nye golfregler onsdag den 24. oktober kl. 19 i klubhuset. Pris pr. deltager
er kr. 100,-.
Der arbejdes på, at få tilbud hjem til fornyelse af bag-skabene og flere skabe til el-vogne i den nærmeste
fremtid.
Pkt. 9: Eventuelt.
Naturens Dag, den 9. september – er der mulighed for, at vi kan gøre noget?
Vedr. DGU Spil med tempo kommer der et opslag/tekst i klubhuset, som man kan læse.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 10. september 2018.

Referent
Irene Albrechtsen
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