Bestyrelsesmøde nr. 226 Grenaa Golfklub mandag den 9. november 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. 225 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 gerne vil gøre en indsats for klubben.

Regnskab (OVL):
Regnskabet er gennemgået og revideret af revisorerne. Efterfølgende klargjort til
offentliggørelse i klubhuset en uge før afholdelse af generalforsamlingen den 23.
november.

Budgettet for 2020/21 blev fremlagt og efterfølgende gennemarbejdet og godkendt.

Vi har et temmelig stort restancebeløb, og det skal der gøres noget ved. Retningslinjer for
dette blev vedtaget og offentliggøre efterfølgende i Nyhedsbrevet og via Golfbox. OVL

Nyt fra kontoret.
Status på prøvemedlemmer er at 14 personer endnu ikke har besluttet sig. Gert kontakter
dem og vi forsøger ved fælles hjælp at få dem konverteret til medlemmer.
Kristen fratræder som tovholder for de frivillige. Han har selv en afløser i kikkerten.

AB.: Der laves et tilbud til alle medlemmer som har lyste til at stifte bekendtskab med
TeeBox. Tilbuddet offentliggøres i næste Nyhedsbrev og på opslagstavlen. Der arbejdes
på et rabattilbud på årskort til TeeBoxen.

Klubben overtager Shoppen og derfor kan medlemmerne fremover købe udstyr i deres
egen klub. Mere herom senere.
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Der arbejdes på en ny kommunikationsstrategi således at vi forhåbentligt kan nå flere
medlemmer med aktuel og relevant information.

DGU´s Regionalmøde blev afholdt digitalt. AB deltog. Borgmester Jan Pedersen besøger
klubben onsdag den 11. november. AB

Bestyrelsen har valgt klubbens nye forpagter. Offentliggøres i Nyhedsbrevet.

GJ.: De mange nye i klubben skal fastholdes i det nye år. Vi arbejder på vinterinitiativer
der sikrer dette. Vi skal navnlig have fokus på begynderne fra 2020. Gert laver et oplæg
OL.: Klubmesterskaberne 2021 bliver den 28-29 august. Golfens dag den 25. April. Spil
med dagen den 15. August.
Vores 4. Div. skal møde Lubker –Randers – Randers Fjord.
Vores Kval. Hold 1 skal møde Norddjurs – Mariager Fjord – Kalø 1.
Vores Kval. Hold 2 skal møde Lyngbygård – Aarhus Ådal – Søhøjlandet 2.
DGU har ønsket at vi spærrer følgende datoer til evt. turneringer: 8-9 maj, 19-20 juni,
21-22 august,11-12 september. Den færdige turneringsplan kommer først i december
2020.
IA.: Sponsorlisten formidles til de bestyrelsesmedlemmer der har indkøb.

HH.: Vi diskuterede igen stien venstre om hul 4, og vedtog at gå videre med planerne,
men samtidig blev det vedtaget at der skal etablereres vinterruter højre om hullet.
Samtidigt blev det besluttet at de tilladte buggyer (klubbens egne medlemmer kører
venstre om som sidste år) Der etableres en bro så vi kan gå over øen (KN og HH).

Vi afventer en ny strategiplan udarbejdet af banearkitekt fra DGU. Planen indeholder også
en udviklingsplan for bunkers.

Beslutningspunkter:
Husk at der må kun slås bolde ud fra græs foran skuret på drivingrange. Normalt skal man
bruge måtterne.
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Vi skal have indkøbt et nyt batteri til Baneservice. Lasse prøver at finde et til en fornuftig
pris.

OVL og AB arbejder på nRGI’s værdipulje.

Der etableret ”VinterCafé” med mulighed for køb af kolde og varme drikke fra mandag den
16. november efter aftale med Susanne.

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, dem skal vi
have navnene på. Bennedikte er valgt som referent til generalforsamlingen (AB).

Arilds ansættelseskontrakt for de kommende to år er godkendt og underskrevet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde. 11. januar 2021 kl. 18.30
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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