
Bestyrelsesmøde nr. 223 Grenaa Golfklub mandag den 17. august 2020. 

Deltagere: Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert 
Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH) Kim Nielsen (KN), og Ole Lyng (OL)  
Afbud: ingen 
Referat nr. 222 godkendt. 

Regnskab (OVL):  

Regnskabet blev gennemgået, og det ser ud til, at vi er kommet lettere over Corona-
situationen end forventet. Det er naturligvis for tidligt at drage forhastede konklusioner, 
men det ser ikke så ringe ud endda. 

Nyt fra kontoret. 

Irene havde lavet en opgørelse over gæster og det ser meget lovende ud. 

Det ser ud til at medlemstallet i år stiger for første gang siden 2014, men vi afventer lige 
efterårsopgørelsen før vi jubler. 

Vi fastholder åbningstiderne på kontoret resten af august. 

Bestyrelsen: 

HH.: Hans eftersøger nye medlemmer til baneudvalget, vi laver en ”efterlysning” i 
Nyhedsbrevet. 

Vi får med stor sandsynlighed brug for en ny maskine til næste år. Vi diskuterede atter 
bunkersituationen, og blev enige om at undersøge hvad vi har økonomiske kræfter til og 
derefter udarbejde en realistisk plan. 

GJ.: Det ser ud til der kommer mange til “ Spil med dagen “ DGU har lavet en kampagne 
på FB som tilsyneladende virker, der er pt. kommet 29 leads vi kan arbejde med, og der 
kommer sikkert flere i løbet af ugen.  
 
Til info: 
Vi nåede op på 40 stk. hvoraf 20 stk. kom til Spil med dagen trods en dårlig vejrudsigt. 
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OL.: Fremadrettet flyttes turneringstilmeldingerne til onsdag. Nybolig-matchen 
gennemføres efter planen. Se yderligere information på opslagstavlen i klubhuset. 

Den 13. september får vi besøg af ca. 110 juniorer til DM-match. Vi forventer et stort 
deltagerantal i weekenden og dagene op til denne turnering. Det bliver festligt, så tag godt 
imod gæsterne. Der vil blive spillet god golf, og vi kan måske opleve en eller flere 
kommende ”proffer” 

IA.: Det ser ud til at sponsorerne benytter sig af de udleverede prøvemedlemsskaber, det 
er glædeligt. 

Der er interesse for at reklamerer på diverse robotter på banen fra sponsorer. Der kommer 
stadig sponsorer til klubben løbende. 
 
Irene ønsker at træde ud af Sponsorudvalget, så derfor ønskes nye medlemmer til 
sponsorudvalget, der løbende kan tage over og komme med nye indspark. 

AB.: Senior Veteran B, er gået til semifinalerne i årets Regionsturnering. Vi håber de går 
”Hele vejen” 

AB præsenterede programmet for åbning af hul 16. Der er sendt invitation og 
pressemeddelelse rundt til alle medier. Senere rundsendes invitation til klubbens 
sponsorer. Medlemmerne er orienteret via Nyhedsbrevet. Senere vises alt på 
Hjemmesiden og FB. 

Beslutningspunkter: 

Der skal udarbejdes annonceudkast med henblik på en ny forpagter til Golf Caféen. 
Udvalg: KN, OL, OVL og AB. 

Eventuelt: 

Kim Albrechtsen har trukket sig fra de poster han har varetaget i klubben. Dette 
sammenlagt med udtalelser fra både HH og IA betyder, at vi skal ud blandt klubbens 
medlemmer for at søge efter ”kandidater” der kan fylde disse poster ud. Der skal måske 
laves et ”Ekstraordinært” Nyhedsbrev. 
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Næste ordinære bestyrelsesmøde 14. september 2020 kl 18.30 

Ref.: Anthony Bjerregaard. 
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