Bestyrelsesmøde nr. 201 Grenaa Golfklub, mandag den 10. september 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 (HG)
Fraværende med afbud: Gert Jørgensen (GJ) og Kristian Wetche (KW)

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 200
Referat godkendt
Pkt. 2: Regnskab
Regnskabet for august måned blev gennemgået. Der var en negativ afvigelse i forhold til budgettet, og den
må forventes i nogen grad også at slå igennem på årets resultat. Grunden er, at tilskuddet fra søgte
spillemidler i år har svigtet os. Det første budgetudkast til næste års drift blev fremlagt, og der blev foretaget
justeringer.
Pkt. 3: Generalforsamlingen
Kristian Wetche har meldt fra grundet familiemæssige årsager, og Henning Greve er derfor indtrådt i
bestyrelsen i husudvalget. Der skal inden generalforsamlingen findes en ny formand til husudvalget og helst
en med håndværksmæssig baggrund. Der skal også findes en person med salgstalent og kendskab til det
lokale erhvervsliv, som kan overtage sponsorudvalget. OL spørger udvalgte mulige kandidater.
Pkt. 4: Turneringen for sponsorer og frivillige
Dagen starter med kaffe og rundstykke, hvorefter der spilles og afsluttes med dejlig buffet.
Flere sponsorer uden DGU medlemskab har meldt sig til at deltage og spille på par 3 banen.
Pkt. 5: Nyt fra kontoret
Medlemsstatistikken blev gennemgået.
Der har været lovpligtigt eftersyn på varmepumperne og de dertilhørende drænpumper. Der har været
fejlfinding på tyverialarmen samt udskiftning af videooptager.
Pkt. 6: Golfspilleren i Centrum
Svarprocenten var desværre kun 37 %. ØV! Vi gentager derfor ikke undersøgelsen i 2019, men kan tage den
op igen senere.
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Pkt. 7: Projekt med græs robotter
Det er besluttet at indkøbe 6 stk. robotter til en samlet pris på ca. 177.000,- kr. De skal klippe semiroughen
omkring greenene, da det sparer manuel arbejdskraft og er mere skånsomt for banen. De kommer til at indgå
i et forskningsprojekt fra januar 2019. AB søger om penge til 16 robotter hos NRGI.
Pkt. 8: Oplæg fra Lene og Anders
Der skal laves funktionsbeskrivelser på de forskellige udvalg, så nye formænd udi fremtiden ikke overtager
et udvalg helt på bar bund. Der skal fremgå hvilket formål udvalget har samt formandens opgave/ansvar.
AHP fremlagde med udgangspunkt i eliteudvalget en model med formål, SWOT-analyse og årsplan, som vil
kunne kopieres af både begynderudvalget og sponsorudvalget.
Pkt. 9: Bordet rundt
OL: Sommergreens fortsætter også i vinter. - Bestyrelsen var enige om dette.
Der har været serviceeftersyn på rotter, men der var heldigvis kun mus.
Der afholdes et årligt møde om Golfringen. OL og AB deltager.
Der forhandles ny kontrakt med NRGI.
Vi sender en ny ansøgning om penge fra DGI de såkaldte spillepenge.
Der arrangeres midnatsgolf, som spilles over 6 huller. Man køber en bold med lys i til 60,- kr. Tilmelding i Golf
Box.
Den 12. september er de nye golfregler tilgængelige på nettet. Den 24. oktober kl. 19.00 afholdes regelaften,
hvor Brian Nygaard Oswald fra Oswald Academy underviser. Det koster 80,- pr. person. Tilmelding via
blanketten på opslagstavlen i klubhuset.
Træner Arild er blevet gift og fik en bryllupsgave af klubben.
OVL og AB deltager i et kursus arrangeret af DGU om værdiskabende bestyrelsesarbejde.
Rikke fra cafeen vil gerne have noget arbejde på kontoret, men p.t. har vi ikke behov.
OL og AB deltager i DGU regionalmøde om næste års program.
LMM: Lene læser korrektur på hjemmesiden.
HH: Der skal laves en jord-bro ud til øen ved hul 4, hvilket er muligt bagved tee-stedet på hul 5.
IA: Messen afholdes næste år den 9.-10. marts 2019. Der er forhåndsreserveret, men GJ har ansvaret for at
bekræfte aftalen.
For at undgå utilfredse gæster på banen, når der proppes greens, skal vi give et nedslag i prisen (halvt greenfee) i 14 dage.
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Der har været problemer med manglende pressedækning på sponsorturneringer. OL oplyste, at der er lavet
en ”drejebog” i turneringsudvalget, som vil gælde næste sæson og sikre sponsorerne omtale i lokalpressen
og Facebook.
AHP: Spurgte om klubmesterskabet var succesfuldt? OL kunne fortælle, at der var spillere både for og imod
anvendelsen af tee 53.
Pkt.10: Eventuel
OL har undersøgt, hvad nye bag-skabe vil koste, men det var for dyrt. Han snakker derfor med Kjell om nogle
af de gamle skabe kan bygges om, da der er mangel på store skabe, hvor der er plads til el-vogne.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 18.30.
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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