
Bestyrelsesmøde 229 Grenaa Golfklub onsdag den 13. januar 2021. 

Deltagere: Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans 
Husum (HH) og Kim Nielsen (KN). 

Mødet blev holdt virtuelt pga. Corona 

OVL.: Redegjorde for regnskab pr. december 2020. Det ser fornuftigt ud. Vi diskuterede de 
restancer som er for høje, og der er udarbejdet en procedure, således at vi får styr på 
dette. Der er sendt rykkere ud, og vi informerer yderligere i det kommende Nyhedsbrev. 

HH.: Der afholdes baneudvalgsmøder på telefonen (Corona), så der er ikke så meget nyt 
endnu. Vi har mistanke om muligt planlagt tyveri fra greenkeepergården. Politiet er 
informeret. Medlemmerne opfordres til at orientere sig via hjemmesiden ang. Lukning af 
banen her i vintersæsonen.  

Skovudvalget er etableret, og de har afholdt deres første møde. 

Der følges op på borgmestermødet. 

GJ.: Vi starter snart på planlægning af forårets rekrutteringsaktiviteter, mere herom senere. 
Der udarbejdes en nøgleplan således at vi får styr på hvem, der har adgang til hvad. 

KN.: Møde med den nye forpagter i denne uge. Der er tilmeldt tre turneringshold og fem 
regionshold. Sportsudvalget holder møde når ”Mette” giver lov. Derarbejdes på flere EL-
skabe og det ser godt ud, så der er lys forude for dem der er på venteliste. 

AB.: Vi har bestilt Probox24, levering i løbet af marts. Der informeres om Mer´Golf i 
nyhedsbrev og hjemmeside. Tidsplan for bestyrelsesmøder og Nyhedsbrev er udleveret. 

I disse Corona-tider vil kontorets åbningstid være meget varieret. Irene vil i stor 
udstrækning arbejde hjemmefra, men hun svarer på telefonen. Hold øje med 
hjemmesiden. 

Eventuelt: 

Vi diskuterede greenfeetakster og venskabsklubber. Vi værksætter en nærme analyse, før 
endelig beslutning tages. 
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Næste ordinære bestyrelsesmøde. 9. februar 2021 kl. 17.00 
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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