
Bestyrelsesmøde nr. 225 Grenaa Golfklub mandag den 19. oktober 2020. 

Deltagere: Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert 
Jørgensen (GJ), Ole Lyng (OL), Hans Husum (HH) og Kim Nielsen (KN), 
Referat nr. 224 godkendt. 

Bestyrelsen: 

Vi mangler stadig frivillige. Kom nu ud af busken og meld dig. Vi har masser af 
opgaver af forskellig art der skal løses, så der er også en opgave til dig. Kontakt 
formanden på 4041 9033 hvis du vil gøre en indsats for klubben. 

Regnskab (OVL):  

Regnskabet blev gennemgået, og det ser godt ud og vi glæder os til at fremlægge 
resultatet på den kommende generalforsamling. Der indkaldes til generalforsamling den 
23. november kl. 19.00. Se indbydelsen i næste nyhedsbrev og på opslagstavlen. 

Budgettet for 2020/21 blev fremlagt og efterfølgende gennemarbejdet. Et arbejde der tog 
en del tid da der var mange ændringsforslag der skulle behandles. 

Nyt fra kontoret. 

Irene har lavet en oversigt over de personer der skal have bonus for at skaffe nye 
medlemmer i 2019 og 2020. Udbetaling af bonus vil ske i løbet af november 2020.  

Vi skal have undersøgt om det er printeren eller scorekortkvaliteten der giver problemer. 

Benny Juel bliver kontaktet (AB). 

Der efterspørges blandt medlemmerne om større bag-skabe og familie-skabe. Der er 
venteliste til el-skabe. Irene, Gert og AB arbejder på at finde muligheder for klargøring af 
El-skabe hen over vinteren. 

AB.: Der laves et tilbud til alle medlemmer som har lyst til at stifte bekendtskab med 
TeeBox. Tilbuddet offentliggøres i næste Nyhedsbrev og på opslagstavlen. 
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Klubben overtager Shoppen og derfor kan medlemmerne fremover købe udstyr i deres 
egen klub. Mere herom senere.  

Der arbejdes på en ny kommunikationsstrategi således at vi forhåbentligt kan nå flere 
medlemmer med aktuel og relevant information. 

Der afholdes regionalmøde i DGU - vi deltager måske. Der afholdes møde om Elite idræt i 
Norddjurs Kommune; AB deltager.  

Der har været afholdt møder med interesserede forpagtere, og vi forventer at kunne træffe 
en beslutning primo november. 

GJ.: De mange nye i klubben skal fastholdes i det nye år. Vi arbejder på vinterinitiativer 
der sikrer dette. 

IA.: Der afholdes det første sponsorudvalgsmøde den kommende torsdag. 

HH.: Der bliver lavet en sti, så vi fremover går venstre om hul 4. Der etableres en bro så vi 
kan gå over øen (KN og HH). Stigen fra hul 9 flyttes til tee 53/48 på hul 5. Der arbejdes 
hårdt på at få nyt sand i bunkers. 

Beslutningspunkter: 

Generalforsamling afholdes mandag den 23. november kl. 19.00. Vi fravælger 
Golfspilleren i Centrum. Der udarbejdes introduktionstilbud angående TeeBox til  

medlemmerne.  

KN, OVL, OL og GJ arbejder med Arilds ansættelseskontrakt for de kommende to år. 

KN og OL arbejder sammen med Susanne på en oversigt over inventar og udstyr i 
Caféen. 
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Den er atter galt med asfalt i vores indkørsel. AB kontakter kommunen m.h.p en 
”hjælpende hånd” OVL og AB arbejder på nRGI’s værdipulje. 

Der etableret ”VinterCafé” med mulighed for køb af kolde og varme drikke. 

Der etableres et nyt sportsudvalg som skal rumme alle klubbens turneringshold samt 
juniorer og regionshold. KN 

Eventuelt: Der er flere nybegyndere der har tilbudt at blive frivillige hjælpere. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde 9. november 2020 kl 18.30 

Ref.: Anthony Bjerregaard. 
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