Bestyrelsesmøde 228 Grenaa Golfklub tirsdag den 1. december 2020.
Deltagere: Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans
Husum (HH) og Kim Nielsen (KN).
Efter konstitueringsmødet tog vi fat på at diskutere kommende opgaver:
Første opgave der skal gennemføres, er at ”koble” de forskellige udvalg i klubben op på et
bestyrelsesmedlem. Vi aftalte at bruge december på at byde ind på forskellige ”tildelinger”
Allerede nu kan vi fordele følgende:
KN: Husudvalget og Sportsudvalget
GJ: Begynderudvalget
HH: Baneudvalget og Frivillige
AB: Markeds-, kommunikations- og ITudvalget
OVL: Sponsorudvalget.
Opgaven. Består i at være ”bindeled” mellem udvalget og bestyrelsen således at alle
udvalgsmedlemmer ved hvem der er deres ”kontakt” til bestyrelsen. Listen skal løbende
korrigeres og det er som det ses endnu ikke færdiggjort.
Vi havde forskellige emner til debat:
Teebox: regler og rettigheder. Vi forlænger afprøvningsperioden i december 2020, og der
bliver udsendt præcisering af medlemsfordele og retningslinier: AB Er sket.
Service- og kontroludvalget har bedt om en pause. Vi laver et oplæg således at de måske
vil være klar til opgaven når den nye sæson starter i 2021. OVL og AB
•

Mer`Golf består også i 2021 af fem klubber. AB er kontaktperson. Moesgård skal
kontaktes.

•

Der afholdes møde med Probox24 i løbet af december måned AB og OVL.

•

Bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet den 2. tirsdag i hver måned kl. 17.00 –
19.00. AB laver mødeplan for 2021.

•

Turnerings- og Regionshold 2021 KN.

•

Skovudvalget er etableret HH.

•

Kommunikationsstrategien blev fremlagt. Skal implementeres i januar 2021. AB.

•

Kontrakt med ny forpagter skal udarbejdes. KN, OVL og AB.
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•

Opfølgning på Borgmesterbesøg HH.

•

Kontorets åbningstid og ferieperioder OVL.

•

Bagskabe. Vi skal have flere El-skabe. KN og AB

Vi diskuterede greenfeetakster og besluttede at iværksætte en nærme analyse, før endelig
beslutning tages.
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 12. januar 2021 kl. 17.00
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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