Bestyrelsesmøde nr. 202 Grenaa Golfklub, mandag den 22. oktober 2018
Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), Anthony Bjerregaard
(AB), Lene Mølgaard Madsen (LMM), Gert Jørgensen (GJ), Anders Christian Hald Pedersen (AHP), Henning
Greve (HG)
Fraværende med afbud: ingen

Pkt. 1: Godkendelse af referat nr. 201
Referat godkendt
Pkt. 2: Regnskab
Regnskabet ser fint ud og blev godkendt. Der er en negativ forventet afvigelse i forhold til årets budget. Der
indgår som tidligere aftalt midler fra klubbens udviklingsfond til udligning af afvigelsen.
Det er besluttet at indkøbe ny pc samt Windows-licens til Anne på kontoret, hvilket AHP sørger for.
Fremover opkræves kontingent i januar og juli, da det giver klubben bedre likviditet samt 6 måneders
mellemrum mellem betalingerne på medlemmerne private budgetkonti.
Pkt. 3: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes den 19. november kl. 19.00. Forud for mødet er der fællesspisning kl. 18.00,
hvor det er nødvendigt med tilmelding inden den 16. nov. Kl. 16.00.
Der er valg dirigent til generalforsamlingen og revisorer til regnskabet.
På valg er OL, HH og IA, som alle modtager genvalg. Kim Nielsen forslås til Husudvalget, som p.t. bestyres af
HG, efter at Kristian Wetche måtte træde ud af bestyrelsen i utide. HG og AHP genopstiller som suppleanter.
Pkt. 4: Turneringen for sponsorer og frivillige
Turneringen forløb fint med 56 deltagere.
Pkt. 5: Nyt fra kontoret
Mobilepay er desværre nede i nogle dage.
Der blev gennemgået medlemsstatistik og greenfee-besøg.
Pkt. 6: Golfspilleren i Centrum
Klubben deltager gratis i undersøgelsen af begynderne til næste år.
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Pkt. 7: Reparation af klubhus
Der er problemer med tagrenderne, som sidder forkert i forhold til taget, så de er vanskelige at rense. Der
kommer for mange efterårsblade ned i afløbet, så det stopper til. Tagrender eller tagplader skal flyttes i
forhold til hinanden. Kim Nielsen kontaktes ang. hvad der er bedst at gøre ved problemet.
Pkt. 8: Pkt. 9: Bordet rundt
OL: Der var møde i Golfringen og Århus Ådal melder sig ud, så der skal et nyt møde til med de andre klubber.
Fremover kan ikke-medlemmer af Golfringen spille til 250,- kr. i Golfringens klubber i stedet for tidligere 200,kr.
NRGI-aftale kan vente til den 1. januar.
DGU laver ikke turnering i Grenaa til næste år.
Max handicap 54 som restriktion på Grenaa Golfbane skal sættes på klubbens hjemmeside.
Susanne fra Golfcafeen er utilfreds med at aftaler ikke bliver overholdt, så hun ikke ved, hvornår der skal
serveres. Det er især et problem ved mandagshold og turneringer. Der er også givet ønske om drifttabsforsikring, og der ønskes mere udsugning i køkkenet.
HH: Der høstes erfaringer på brug af robotter.
Der sættes lys op til vintertræning med net i skuret.
Øen ved hul 4 har fået en fin bro, men der må ikke spilles derfra eller samles bolde op. Der skal derfor sættes
skilt med adgang forbudt.
OL ser på renoveringspulje til tag.
Der laves en prøveordning med dispensation til 2 personer som får lov til at køre på banen. Derudover er der
ingen biler til udlejning om vinteren.
Plads til autocampere kræver tilladelse fra kommunen. HH ringer og forhører sig.
IA: ¾ dele af sponsorerne skal skaffes nu i løbet af oktober til med december.
Det er upraktisk med sponsorerne påtrykt baneguiden, da det er dyrt hvis nogen står af fra år til år.
IA savner mere pressedækning på Facebook, nyhedsbreve og lokalavisen. AHP meddelte at han er stoppet
med Facebook.
Hjertestarteren har fået nyt batteri og kan klare de næste 5 år.
GJ: Det har været et problem hele sæsonen, at der er for ringe deltagelse til begyndermatcherne.
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Det er et problem at skaffe hjælpere nok til firmaevents, og desværre skaffer firmaevents ikke mange nye
medlemmer, da folk ikke har tid nok på grund af arbejde.
Der er brug for ny og bedre markedsføring til Golfens Dag end den vi fik fra DGU.
AB: Der bliver lavet et forslag til at vedtægterne kan ændres, da han mener, at der er flere punkter som er
forældede.
AB og Kjell har lavet 3 familie-skabe i bagrummet. De bliver lavet ved at lægge to små skabe sammen og der
kan laves flere efter behov.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 12. november 2018 kl. 17.00-18.00.
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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