Bestyrelsesmøde nr. 206 Grenaa Golfklub, mandag den 18. februar 2019
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), Kim Nielsen (KN)
Fraværende med afbud: OL, HG og Anne
Anders Christian Hald Pedersen er udtrådt af bestyrelsen, da han er stoppet med at spille golf og har meldt
sig ud af klubben.

Punkt 1: Godkendelse af referat
Kunne ikke underskrives da ingen af de tilstedeværende havde printet referatet ud.
Punkt 2: Regnskab
Regnskabet er gennemgået, og det følger budgettet.
Punkt 3: Nyt fra Kontoret
Kunne ikke gennemgås da Anne ikke var til stede.
Punkt 4: Orienteringspunkter
•
•
•
•
•
•
•
•

Der er matcher i turneringsplanen på hjemmesiden, som ikke står i golfbox. AB ser på det sammen
med Anne.
Der står en bænk ved indkørslen til klubben, som er i dårlig stand, og den vil vi gerne have udskiftet.
Bænken tilhører Norddjurs Kommune, så AB ringer til kommunen.
Jack er på skole og kan ansættes i maj. Dagfin kan vikariere.
Der skal etableres en vaskeplads, som kan opsamle oliespild. Der indhentes tilbud.
Greenfee-aftalerne med samarbejdsklubberne er forhandlet til 200,- kr.
Djurs Møbler er blevet sponsor af bolde til eliten.
Der er bestilt skilte og flag til banen.
Der er ønske om at have en kaffemaskine i klubhuset, så medlemmerne kan få varm kaffe i
vinterperioden. KN spørger Susanne, om hun er interesseret i at drive en kaffeautomat.

Punkt 5: Beslutningspunkter
•
•
•

Greenfee sættes ned til 300,- kr. fra 1. april i håb om at få mange flere gæster til at spille vores bane.
Da AHP er stoppet mangler der nu nogen til at varetage udvalgene Junior og Elite. Det behøver ikke
at være et bestyrelsesmedlem, da de selv kan referere direkte til formanden.
Der laves et nyt forårstilbud til begyndere, som lægger sig tæt op ad tilbuddene fra vores nærmeste
naboklubber, så vi kan være konkurrencedygtige på markedet.
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På næste bestyrelsesmøde:
1. Referat nr. 205 skal godkendes.
2. Der skal diskuteres sommertilbud til gæster med f.eks. kombination af greenfee og cafetilbud.
3. Der skal diskuteres, om vi skal have et nøgleskab i forbindelse med golfbox. GJ taler med Anne og får
mere information om produktet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. marts 2018 kl. 18.30
Referent
Lene Mølgaard Madsen

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

