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Den 19. november 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grenaa Golfklub - i 
klubhuset, Vestermarken 1, 8500 Grenaa   
Mødt til generalforsamlingen var 53 medlemmer. 
 
Generalforsamlingen afholdtes i henhold til vedtægternes §5, og havde følgende forløb: 

Ad 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Claus Lynge som dirigent, og denne blev enstemmigt valgt. Dirigenten 
fastslog at formalia omkring indkaldelse til generalforsamlingen jf. vedtægternes §5 var overholdt, 
hvad angår opslag i klubhuset, på hjemmesiden og ved annoncering i den lokale presse. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, hvad angik alt andet end 
de foreslåede vedtægtsændringer, der ville kræve yderligere en generalforsamling for at kunne 
vedtages. Ingen havde indvendinger hertil. 
 
Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
Formandens beretning: 
”Vi har i årets forløb afholdt 10 bestyrelsesmøder af forskellige længder - juli og december holder vi 
fri. 

Da ordet er frit med ansvar- og tavshedspligt, har vi fået vendt rigtigt mange ting, og jeg håber 
rigtigt mange læser vores referater. 

Som I nok alle har bemærket, har vi i år lavet mange tiltag på banen.  Det har koster os lidt penge, 
som I senere vil få at se, når Ove Lund gennemgår regnskabet. Det viser nemlig et mindre 
underskud. 

Der er hele 14 udvalg i vores klub. Disse gør i det daglige et stort arbejde for alle vores 
medlemmer. Opgaverne er mange store som små, - og bestyrelsen sender en tak til alle. 

Klubben har i år tegnet en ny toårig kontrakt med Arild. Vi sender en tak og hilsen til ham og hans 
hustru i Thailand, og ønsker dem al held og lykke. 

Klubben tæller p.t. til 507 medlemmer. 

Under 25 er vi 25, mellem 25 og 64 er vi 250, og over 64 er vi 212. 

Medlemmerne har indtil den 30. oktober spillet 11.174 bestilte runder på banen. De fleste spiller ud 
mellem klokken 8.30 og 12.30. 

Vi indkaldte til fællesmøde i februar (og det vil vi gøre igen i 2019). Mange mødte op til Susannes 
dejlige 

tag selv-bord, og mange synspunkter kom for dagen på det efterfølgende møde. 

Indførelsen af persondata loven har af sted kommet mange timers møder, - både med DGU og 
Norddjurs kommune, og man kan sige, at det var trukket skarpt op ved fremkomsten, men lige nu 
er der rolige vande. 

Golfens dag var ikke den store lykke, men vi siger velkommen til de nye medlemmer, og jeg håber 
I alle tager godt imod dem. 

Vi blev i år nomineret til Miljøprisen. Det vil sige, at vi var blandt de sidste 3 kandidater til prisen på 
75 tusinde kr. Vi var ikke de heldige, der løb af med sejren, men prøver til igen i 2019. 

Vi har sagt ja til at deltage i DGU´s kampagne ”Spil med Tempo”. Kampagnen fokuserer på at 
skabe et godt flow på banen.Vi har i 2018 deltaget i ”Golfspilleren i Centrum”. Jeg må desværre 
sige, at svarprocenten var under middel, så vi deltager ikke i 2019, - dog deltager vi i forhold til nye 
medlemmer. Der vil blive udsendt 10 spørgsmål til nye medlemmers vedr. deres indtryk af 
klubben/modtagelse m.m. Det er gratis. 
  



 

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

Referat fra generalforsamling den 19.11.2018 (fortsat – 2) 
 
En stor tak til Lasse og personalet for en fin bane, hvor der virkelig er kræset for detaljerne. Det 
glæder os og vores gæster. 
Et lille hjertesuk - når der sættes pæle eller snore op, så er det for at hjælpe og beskytte banen, og 
ikke for at drille os spillere. Respekter det venligst! Tak.” 
 

Beretning fra Turnerings- og handicapudvalget 

Der har i år været 7 klubturneringer med sponsor på. 507 spillere har deltaget i disse, hvilket giver 
et gennemsnit på 72,43. 

I Klubmesterskabet deltog 76. 

Klubmesterskaberne fik følgende vindere: Klubmestre Damer: Karin Kristensen 

 Klubmester Herrer: Rasmus Mors Kjærgaard 

Hole In One 2018: Bibi Bak 26. April 

  Gurli Stefanek 16. september og 1. oktober 

Tillykke til alle disse dygtige spillere. 

3. divisionsholdet møder i 2019: 

Viborg - Kalø - Randers. 

Kvalifikationsholdet møder i 2019: 

Randers Fjord - Randers - Rold Skov  

På opfordring af DGU må der gerne indberettes en masse scorekort i 2019. Og hvorfor nu det?? 

Jo, for fra 2020 vil ens handicap blive udregnet efter 20 indleverede scorekort, inden man får et 
EGA handicap. 

Beretning fra Husudvalget  

Tak til Kristian Wetche for hans indsats på dette område. 

Kristian har trukket sig af personlige årsager, men har stået for maling af klubhuset, 
køkkenrenovering, 

Indsætning af 2 ovne, 2 industrikøleskabe, nyt gaskomfur og emhætte. 

Jeg ønsker ham og familien alt godt i fremtiden. 

Beretning fra Onsdagsherrerne 

”Vi lagde ud med ”suppe, steg og is” d. 24. marts. I år kunne det lade sig gøre at spille på den 
store bane. Mellem 25 og 30 deltog. 

Lørdag d. 12. maj var dagen for vores årlige udflugt, som i år gik til Himmelbjergets golfklub. En 
spændende og udfordrende bane. Vi havde godt vejr, så det blev en god dag. Mellem 25 og 30 
deltog. 
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Onsdag d. 30. maj skulle vi så spille den længe ventede revanche mod Norddjurs Golfklub på 
vores hjemmebane. Det var et par år siden vi sidst vandt, men i år lykkedes det at fravriste 
Norddjurs pokalen. Så vi skal jo nok til Norddjurs og forsvare den i 2019. 

Onsdag d. 4. juli var der forårsafslutning. 

Lørdag d. 6. okt. var der årsafslutning, hvor der efterfølgende blev uddelt årets priser. Disse kan 
ses på vores hjemmeside. I år havde vi valgt at spille Texas scramble. En ide der godt kan bruges 
igen. 

Fra formanden skal der lyde et lille suk…. I løbet af året er der vel et sted mellem 75 og 80 
forskellige der spiller med i onsdagsherrerne. Og det er rigtig fint. Det kunne være dejligt, om der 
var flere, der deltog i vores arrangementer. Flere gange har der været mellem 25 og 30, og det 
synes jeg ikke er ret mange. Så jeg vil gerne opfordre alle jer herrer til at deltage i vores 
arrangementer. Det er faktisk skide sjovt ☺. Jeg modtager også gerne gode ideer til, hvordan vi 
kan få flere med. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Susanne for al den gode mad hun serverer både om onsdagen og til 
vores arrangementer. 

Der skal også lyde en stor tak til onsdagsherreudvalget for deres arbejde i løbet af året. Uden jer 
var der jo ikke noget onsdagsherre.  

En speciel stor tak skal gå til Kim Albrechtsen for hans kæmpe arbejde med at holde styr på alle 
resultater i løbet af året. 

Og som I nok har bemærket kan jeg ikke selv deltage i generalforsamlingen. Men herfra vil jeg 
gerne sige tak for i år. Håber vi alle, og flere til, ses næste år”. 

Mats Sommer. 

Beretning fra Torsdagsseniorerne 

Vi er en klub i klubben, hvor alle medlemmer kan være med – damer fra 50 år og herrer fra 55 år. 
Vi spiller hele året og betaler 10,- kr. pr. gang. Når vejret tillader det spilles 18 huller hele året, med 
start varierende mellem kl. 08.30 og 09.00.  De som ønsker kun at spille 9 huller har start på 1. tee 
kl. 10.30  

Efter spillet mødes vi i klubhuset for hygge og præmieuddeling, Præmierne består i det daglige 
af indsamlede golfbolde. I sæsonen er der er 3 klappepræmier hver med 3 nye logobolde 

Vi har i årets løb været 116 der har spillet seniorgolf.    

Som gennemsnit af spilledagene fra åbningsturneringen i april og til 18 okt. har der været 42 på 
banen. Største antal var 60 den 16. maj 

Der har været fuldtegnet til hjemmeturneringer med vores   3 venskabsklubber. Norddjurs, 
Mollerup og Randers Fjord med hvem vi spiller en pokalturnering og en venskabsturnering. Til 
gengæld er der en tilbagegang i antallet når vi møder venskabsklubberne på deres baner. 

Vi hjembragte 1 af de 3 pokal i 2018 og led den tort at vi tabte en på hjemmebane. 

2018 startede for seniorernes vedkommende allerede den 23-11-17 hvor 59 deltagere   spillede en 
12 hullers Texas scramble. 
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Internt i klubben spilles om 5 flotte pokaler    

1.  Lady Cleopatras vandrepokal for den flittigste golfer i året 

2. Sir Halvors mindepokal der i år blev spillet på Kalø 

3. Lady Cleopatras årspokal der spiller som sum af bedste score på dagen i sæsonen 

4. Seniorpokalen der er i spil på forårets tredages tur    

5. Efterårspokalen der var i spil på efterårets todages tur   

Forårsturen gik i år til trekantområdet hvor vi havde base på hotel Severin og spillede banerne 
Lillebælt, Fredericia og Birkemose 

Efterårsturen gik til Golfhotel Viborg. Vi spillede Viborg og Tange Sø 

2018 sæsonen slutter den 24. oktober med Texas scramble, årsmøde / korporal-forsamling og 
julefrokost. 

 

Carsten Hansen 

 

Beretning fra Service- og Banekontroludvalget  

Den nu næsten afsluttede golfsæson har for banekontrollørerne udmærket sig ved, at det har 
været til stor glæde og fornøjelse at køre rundt på banen og modtage ros og anerkendelser. 

Ikke dermed sagt, at man det lige netop har været banekontrollørerne man har velsignet med 
anerkendelser. 

Derimod har spillerne - såvel medlemmerne og ikke mindst green-fee-gæsterne skamrost banens 
fine velpassede standard. 

Alle banekontrollørerne vil derfor med stor glæde videregive alle disse roser og positive 
tilkendegivelser til chefgreenkeeper Lasse og hans hjælpere - og det gælder såvel personale som 
frivillige medlemmer. 

Sæsonen har også udmærket sig ved en lang tør periode, som bl.a. har betydet, at der ikke har 
været de store problemer med nedslagmærker på greens, og derfor har der heller ikke været 
nødvendigt med målrettede indsatser mod manglende genopretning. 

På klubformandens foranledning har banekontrollørerne som noget nyt i år mere målrettet 
kontrolleret om spillerne har bekræftet deres tider. 

Det har noget at gøre med, at man dermed digitalt kan følge på hvilke tidspunkter banen i løbet af 
året har været mest besøgt, og at man dermed er mere forberedt på eventuelt differencerede 
green-fee priser, som en del klubber allerede har indført. 

I løbet af sæsonen har der vist sig en mærkbar positiv vilje til at bekræfte sin tid - om det så har 
været kontrollens fortjeneste må stå hen i det uvisse! 

Igen i år har vi nogle gange forsøgt at medtage drikke- og chokoladevarer - specielt på de varme 
dage, men interessen for køb har ikke været særlig stor, så det vil vi indtil videre ikke ulejlige 
hverken Susanne eller vi andre med. 

De fleste har som regel selv sørget for sine fornødenheder på turen, idet man jo ikke kan påregne, 
at man netop møder banekontrollen. 

Henning Knudsen 
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Beretning fra Tirsdagsdamerne 
 
Vi lagde ud med åbningsmatch den 15/4. Udflugt til Odder fandt sted den 5/5, hvor ca. 12 spillere 
deltog. 
Der er afholdt 3 venskabsmatcher:  1/5 mod Ebeltoft (Ebeltoft vandt) 
   14/8 mod Kalø (Kalø vandt) 
   21/8 mod Norddjurs (Grenaa vandt) 
Der blev afholdt Pink Cup den 1/7, hvor der blev indsamlet kr. 44.195 til kampen mod brystkræft. 
Meget flot resultat. Stor tak til alle deltagende damer og mænd for den fine opbakning. Rita 
Jakobsen og Benedikte Ellehauge deltog i landsfinalen, der blev afviklet i Harekær Golfklub, hvor 
de opnåede en 5. plads. 
På de ugentlige spilledage har 20 – 30 damer deltaget. Der blev sat punktum for sæsonen med en 
afslutningsmatch den 7/10, og tirsdagsdame udvalget siger tak for en flot sæson. 
 
Benedikte Ellehauge 
 

Beretning fra Sponsorudvalget 

Det har været et travlt år, hvor der har været mange udfordringer for at få sponsoraterne i hus. 

Vi er stadig meget få klubmedlemmer i udvalget til at gøre det vigtige stykke arbejde. Men har 
heldigvis fået et par nye ildsjæle ind i udvalget her indenfor den sidste måneds tid.  

Det er lykkedes at få styr på sponsorarbejdet – Sidste år ændrede vi vores sponsormateriale og 
gjorde det mere ”up to date” for 2018. Jeg mener at der skal nye tiltag til, for at få nye fremtidige 
sponsorer i hus.  

Vi er allerede godt i gang med arbejdet for at få lavet nye sponsoraftaler for 2019. Jeg vil også 
appellere til alle klubbens medlemmer om at støtte op om vores sponsorer, med indkøb og gerne 
med en bemærkning om at firmaerne støtter golfklubben, så sponsoraterne bliver synlige. 

Alle udvalg bedes bruge vores sponsorer, ved bl.a. indkøb af præmier. I kan se inde på 
hjemmesiden hvem der er sponsorer lige nu. 

Som noget nyt vil vi i 2019 inde på vores nye flotte hjemmeside, profilerer sponsorerne som 
henholdsvis Guld, sølv og alm. Golfsponsor mv.  

Ud over alle de forskellige sponsorpakker som vi sælger, er der også flere sponsorer som vælger 
at støtte klubben med naturalier i form af ydelser og gaver som klubben ellers skulle indkøbe. 
Dette er også af stor værdig og betydning for klubben. Der er også firmaer, som ikke er medlem af 
sponsorklubben, men som bidrager med gaver, præmier, udfører arbejde og giver rabatter, som er 
guld værd for klubben. 

Vi er glade for, at vi har kunnet sælge turneringer til sponsorer. Men vi kunne godt ønske os, at der 
var flere sponsorer der ville holde en turnering fremadrettet. Sponsorerne deltager med præmier 
og opnår derved en rigtig god eksponering af virksomheden. Samtidigt med, at de også bliver 
synliggjort i vores nyhedsbrev, hvor de også dér har mulighed for at profilerer sig. 

Mange sponsorer har igennem året afholdt en firmadag herude med golf, også på par 3-Banen og 
derefter hygge i caféen eller ude på terrassen. Det har vi fået meget god respons på. Dér vil jeg 
specielt sige en stor tak til Torben Bach Sørensen, som har gjort et stort stykke arbejde for at få 
firmaer til at holde et personale-event herude. Også en stor tak til jer frivillige, som har hjulpet til 
med spillet ude på banen. I den forbindelse er der også stor ros til Golfcaféens mad og servicering.  
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23. september blev sponsorerne traditionen tro inviteret til en sponsormatch med de øvrige 
klubmedlemmer, som har hjulpet til med frivilligt arbejde i løbet af dette år. Klubben er meget glade 
for den indsats, som de frivillige hjælpere gør. Det vil jeg nu også kalde et slags sponsorat.  

Virksomhedernes medarbejdere, som dyrker golf i fritiden, har god effekt af det sociale liv blandt 
kollegaerne, at de har den fælles interesse. Det smitter af på klubbens liv og også, at de frivillige 
hjælper på tværs af hinanden for, at det hele skal kunne fungere. 

Til orientering vil jeg også nævne at reklamebudgettet hører under sponsorudvalget, mht. 
brochurer, flag, banner osv. 

I 2019 skal vi gerne have flere sponsorater hjem. Derfor er vi allerede gået i gang med arbejdet. 
Det er vigtigt at være ude med ”snøren” allerede nu her inden nytåret. 

Når vi får flere sponsorer ind - giver det også mulighed for flere events og tiltag i klubben. Klubben 
får også bedre økonomisk mulighed for at gøre en ekstra indsats for junior – og elitespillere, green-
fee spillere, klubbens egne medlemmer, udvikle og udbygge banen og spilleforholdene. 

Under sponsorudvalget hører også vores fundraising team. De forsøger sig med at søge midler til 
forskellige formål i klubben. Der vil jeg også sige en stor tak til dig Anthony Bjerregaard for det 
arbejde, som du gør for klubben. 

Ikke mindst vil jeg også sige en kæmpestor tak til mine udvalgsmedlemmer for jeres store stykke 
arbejde i det forgangne år.  Jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år. 

Irene Albrechtsen 

 
Beretning fra Begynderudvalget 
 
Messe i Grenaa Idrætscenter d. 10 - 11 marts 2018 
Der var stor tilslutning med mange besøgende på vores stand i løbet af weekenden, her var 
forskellige konkurrencer hvor der kunne vindes et prøvemedlemsskab mm. 
Næste års Messe er den. 9 & 10 marts 2019 
Golfens dag var i år den 22. april med holdstart kl. 11.00 & 14.00 med efterfølgende kaffe og kage 
til de fremmødte. Der kom ca. en 30 - 35 stykker i løbet af dagen. 
Vi har haft 21 igennem begynderforløbet i løbet af sommeren og heraf er der indmeldt 12 stk. 
(18 huller) 2 stk. (9 huller) og 1 stk. (studerende). 
Det er ikke så mange som de seneste par år, men ca. 75% er meget i forhold til andre klubber. 
Golfens dag næste år er den 28. april 2019 
Husk at tage fat i nabo, venner og bekendte til denne dag, så vi kan få flere nye 
medlemmer til vores dejlig golfklub. 
Vi har haft 10 virksomheder med godt 150 unge mennesker på besøg på vores par 3 bane i 
løbet af sommeren. 
Det er Torben Bach Sørensen der har haft kontakt til de mange virksomheder, 
begynderudvalget og vores Pro træner Arild har prøvet at lære de mange unge mennesker 
lidt om golf, i håb om nye medlemmer, vi har været heldige med vejret, så alle har fået en super 
god oplevelse. 
En stor tak til alle der har hjulpet til i løbet af året, så vores gæster har haft en god oplevelse 
både på banen og hul 19 hos Susanne. 
 

Gert Jørgensen 
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Beretning fra Baneudvalget 

Vedrørende renoveringer, så prioriteres de ud fra, at der efterfølgende skal bruges færre penge på 
vedligeholdelse og kræve mindre pleje. 

Den varme sommer betød et meget nedsat behov for klipning. 

I 2018 har vi endelig efter mange års venten fået opgravet søen på hul 11 og 12. Ligeledes har vi 
fået udvidet søen til venstre for green på hul 4.  

Baneudvalget vil gerne takke alle vores frivillige for et veludført og nødvendigt arbejde. Alle frivillige 
inviteres til gløgg og æbleskiver m.m. d. 4. dec. Kl. 16.00 

Stigende gennemsnitsalder, samt faldende antal medlemmer vil uundgåeligt medføre et behov for 
flere frivillige i fremtiden. 

Vi har også fået drænet flere steder på banen, hvor græsset har været vandlidende. 

Vi har selv investeret i 6 robotter og Frank fra Skov og have i Grenaa har stillet en reklamerobot til 
rådighed på puttinggreen/green3.  

Husqvarna Danmark eksperimenterer med solcelleopladning af robotten på hul 17. Vi mangler 
endnu at få nok materiale til at vurdere effektiviteten af solcelleopladning. 

Det er endnu for tidligt at give en vurdering af rentabiliteten af robotklipning kontra konventionel 
klipning, men når vi har indsamlet nok materiale afrapporterer vi til bestyrelsen. 

Foreløbig vurdering er positiv. 

Banen bliver i dag passet for stort set samme beløb som for 15 år siden. Specielt lønninger, diesel 
og reservedele er steget meget i samme periode. Dertil kommer at vores maskinpark er meget 
gammel. Godt vores Greenkeeper også er mekaniker, ellers var det ikke muligt. Risikoen med 
gamle maskiner er selvfølgelig alvorligt nedbrud i klippesæsonen.  

Hans Husum 

 

Indlæg fra Sekretariatet. 

Bestyrelsens beslutning om at ændre forfaldsdato på kontingentopkrævningerne for både 1. & 2. 
halvår 2019 betyder, at fristen for at melde ændring af kategori, udmeldelse m.v. vil blive rykket 
frem til 1. december 2018. Opkrævningsfilen for 1. halvår 2019 skal afleveres til PBS allerede 
medio december, så for at ikke alt for mange opkrævninger skal laves om efterfølgende, så er det 
altså nu, I skal henvende jer til sekretariatet. 

Ellers vil jeg bare gerne takke alle medlemmer af klubben for jeres måde at være på. Desuden 
ønsker jeg at takke klubbens bestyrelse, Lasse, Arild, Susanne & Rikke for godt samarbejde. 

Anne 
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Ad 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse af samme 

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik kasserer Ove Lund regnskabet for 2017/18. Det viste et 
underskud på 53.000 kr. mod et budgetteret overskud på 34.000 kr. Tages der imidlertid højde for, 
at der i året blev foretaget ikke budgetterede baneforbedringer for 80.000 kr. til oprensning af 
søerne ved hul 4, 11 og 12, lå resultatet tæt på det budgetterede. Omkostningerne til disse 
baneforbedringer blev trukket på udviklingspuljen, der netop blev oprettet til den type af 
udviklingsopgaver. Der var god balance i resultatopgørelsen, og ingen nævneværdige 
kommentarer til balancen med en soliditetsgrad på knap 50 pct. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4 Budget for det kommende år og fastsættelse af medlemskontingent. 

Herefter blev budgettet for næste år fremlagt under punkt 4. Der forventes uændrede 
kontingentindtægter og stigende greenfee indtægter. Der er ikke budgetteret med tilskud fra puljer 
med spillemidler. Til gengæld er der ikke budgetteret med baneforbedringer, men det kan dog vise 
sig at blive aktuelt såfremt der i løbet af året viser sig et råderum til det. Kontingentsatserne blev af 
bestyrelsen foreslået til stigninger på mellem 1 – 2 pct. og det blev godkendt. Budgettets resultat 
var et overskud på 37.000 kr. som i givet fald det holder henlægges til udviklingspuljen. 

Budget og fastsættelse af medlemskontingent blev godkendt. 

 
Ad 5 Forslag fra bestyrelsen v/Anthony Bjerregaard 
Med ønske om dels en forenkling og dels for at spare penge ønsker bestyrelsen at gennemføre 
enkelte vedtægtsændringer: 

5. Krav om annoncering i dagspressen ønskes fjernet 
6. Krav om 2 revisorsuppleanter ønskes nedsat til 1 revisorsuppleant 
2. Afsnittet om at medlemmer kan yde ansvarlige lån til GGK ønskes slettet 
7. Bestyrelsen skal bestå af 5 – 8 medlemmer 
13. Medlemmernes hcp. indskrives i Golfbox og på en liste i klubhuset 

 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte, men da der ikke var et 
tilstrækkeligt stort antal medlemmer til stede på generalforsamlingen til en endelig vedtagelse, blev 
der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 10. december 
2018 kl. 17.00. 
 
 
Ad 6 Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
På valg var: Ole lyng (modtog genvalg) 
 Hans Husum (modtog genvalg) 
 Irene Albrechtsen (modtog genvalg) 
 Kristian Wetche (modtog ikke genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af de 3 bestyrelsesmedlemmer og samtidigt foreslog bestyrelsen Kim 
Nielsen som nyt medlem af bestyrelsen. Alle blev valgt med akklamation. 
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Suppleanter: 
På valg var: Anders H. Pedersen  (modtog genvalg) 
 Henning Greve  (modtog genvalg) 
  
Bestyrelsen foreslog genvalg til begge, og disse blev valgt med akklamation. 
 
Ad 8 Valg af revisorer og 2 suppleanter: 
Revisorer - på valg var: Gunner Sørensen (modtog genvalg) 
  Mogens Adamsen (modtog genvalg) 
 
 
Revisorsuppleanter – på valg var: 
  Søren Sørensen (modtog genvalg) 
 
Alle blev genvalgt med akklamation. 
 
Ad 9 Eventuelt 
 
Buggikørsel i vintermånederne – al udlejning af bilerne er indstillet. Nogle få af klubbens 
medlemmer vil af helbredsmæssige grunde kunne få dispensation.  
 
Plads til autocampere – kræver tilladelse fra kommunen. Ideen ikke så populær hos 
campingpladsejerne, men der arbejdes videre med ideen. 
 
Golfringen 2019 – Aarhus Aadal ønsker ikke at forsætte, mens Norddjurs har søgt om optagelse. 
Der afholdes møde i Ringen mandag den 26. november, hvorefter en afklaring foreligger. 
 
Skiltning/hulforløb – hullerne er anonyme, da der ikke skiltes med hulforløbet på de enkelte huller. 
Problematikken anerkendes, men der forefindes både en digital baneguide, samt en man kan 
skrive ud fra hjemmesiden. En papirversion vil være tilgængelig ved sæsonstarten 2019.  
 
Overvejelser omkring afholdelse af Klubmesterskabet – der spilles 2 x 18 huller lørdag – finale 
søndag. 
 
Afslutning ved formanden 
Ole takkede for alle indlæg, og for god ro og orden, ligesom han sendte en tak til dirigenten Claus 
Lynge, Susanne i cafeen samt Anne på kontoret. 
 
 
 
 
 
 
Referent    Dirigent 
Anne Justesen    Claus Lynge 
 
 


