Bestyrelsesmøde nr. 224 Grenaa Golfklub mandag den 14. september 2020.

Deltagere: Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert
Jørgensen (GJ) og Ole Lyng (OL)
Afbud: Hans Husum (HH) og Kim Nielsen (KN),
Referat nr. 223 godkendt.

Regnskab (OVL):
Regnskabet blev gennemgået, og det ser ud til, at vi er på vej mod et godt resultat. Dog er
der en del forbehold der skal tages, men om en måned er vi meget klogere.

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

Det ser ud til at medlemstallet igen i år stiger, men vi afventer lige efterårsopgørelsen før vi
jubler. Vi er pt. Oppe på 78 prøvemedlemmer i år, hvor 41 har meldt sig fuldgyldigt ind lige
nu. Irene læste de mails op, som kom fra medlemmer vedr. input til det nye ”Havnehul”.
Der efterspørges blandt medlemmerne om større bag-skabe, familie-skabe. Der er
venteliste til el-skabe.
Der blev lavet endnu et Hole in One fredag den 11.9. Se hjemmesiden.

Nye åbningstider fremgår af opslag og hjemmeside.

Bestyrelsen:
Vi mangler frivillige. Kom nu ud af busken og meld jer. Vi har masser af opgaver af
forskellig art der skal løses, så der er også en opgave til dig.

GJ.: Vi har heldigvis fået mange nye medlemmer og prøvemedlemmer, så derfor
forlænges prøveperioden. Da der var mange nye begyndere til vores sidste åbent hus d.
23 august, har jeg aftalt med Arild at vi fortsætter vores torsdagsmatch til og med d. 15
oktober.
Der bliver afslutningsmatch og spisning lørdag d. 17 oktober fra kl. 10.00 - 15.00
Der bliver sendt mail ud til alle der har været igennem begynderforløbet og sidste
tilmelding bliver tirsdag d. 6 oktober.

Grenaa Gol)lub - Vestermarken 1, 8500 Grenaa - Tlf. 86 32 79 29 - Mail: info@grenaagolAlub.dk

De mange nye i klubben skal fastholdes i det nye år. Vi arbejder på initiativer der sikrer
dette.
OL.: Fremadrettet flyttes turneringstilmeldingerne til onsdag. Der etableres klappematch
ved klubmesterskaberne om søndagen.
IA.: Per Stefanek er udtrådt af sponsorudvalget. Vi takker Per for arbejdet.
Vi har afholdt årets 1. sponsormatch m/NYBOLIG den 30. august, som forløb godt og med
super vejr og præmier. Der er kommet 2 nye sponsorer til siden sidst. Arbejdet med næste
års sponsorater sættes i gang i den nærmeste fremtid.

AB.: Senior Veteran B, gik hele vejen. Tillykke med det.

Beslutningspunkter:
Generalforsamling afholdes mandag den 23. november kl. 19.00.

Eventuelt:
Hvis der er medlemmer der har idéer eller forslag til hul 16, så skriv endelig en kommentar
enten til baneudvalget eller i Ris og Ros kassen i Nyhedsbrevet
Vi kommer til at mangle indtægter fra fritspilsordningen Mer’ Golf i år, og bestyrelsen vil i
den kommende tid arbejde på at få flere klubber med i ordningen fra næste år.
Irene og AB arbejder på at finde muligheder for klargøring af El-skabe hen over vinteren.

Næste ordinære bestyrelsesmøde 19. oktober 2020 kl 18.30
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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