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Bestyrelsesmøde 240 Grenaa Golfklub tirsdag den 11. januar 2022. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Benny Juel Pedersen (BJP), Gert Jørgensen (GJ), 
On-line Ove Lund (OVL), Kim Nielsen (KN), og Mikkel Bennetzen (MB). 
 
1. Referat 239. Godkendt.  
Vi startede mødet med et besøg af klubbens nye organisator af det frivillige arbejde der 
udføres af vore medlemmer. Erik Vedelsbo havde gode nyheder til bestyrelsen.  
 
Erik har kontaktet mange klubmedlemmer, og havde endnu ikke fået nej til deltagelse i en 
af de mange frivillighedsudvalg, som vi har haft kørende i flere år. Erik arbejder nu videre 
med rekrutteringen, og I vil alle høre mere om initiativerne i den nærmeste fremtid. 

 
Der var ændringer til forårets mødefrekvens i bestyrelsen som herefter blev som følger: 
11/1., 10/2 kl. 17.00. Herefter 24/3., 19/4., 10/5. og 14/6 alle kl. 16.00. 
 
2. Regnskab.:  
OVL orienterede om at den regnskabsaflæggelse de nu er registreret er resultaterne fra de 
første tre måneder, og da det jo er en stille periode, så endnu ikke noget væsentligt at 
rapportere. 

 
3. Udvalgsmedlemmer: 
OVL orienterede om medlemstallet der som sædvanligt er dykket her sidst på året. Vi har 
derfor sat fokus på rekruttering af nye medlemmer. Sammen med fokus på banen er det 
her vi skal bruge vores kræfter og energi. (Alle) 

 
KN: Vi har afsøgt markedet for el-biler og har fundet brugte på markedet, så vi har fået et 
tilbud. Vi har besluttet at købe 4-6 stk. (KN) 
 
Vi har fået penge til at etablere shelters med lynafledning på banen (KN). Vi skal have 
undersøgt hvor de må placeres på golfområdet. (AB) tager kontakt til Norddjurs Kommune.  
 
BJP.: Vi har bestilt evaluering af hjemmesiden. Der skal ændres en hel del på 
hjemmesiden. Der tages affære når ændringerne forelægger i skriftligt format. 
 
GJ.: Samarbejde med DGU-konsulent angående rekruttering af nye medlemmer. Åbent 
Hus 3/4, 24/4 og 22/5. ForårsMesse 12-13/3 
 
Caféudvalget skal i samarbejde med den nye forpagter planlægge alle aktiviteter således 
at vi får en god opstart på sæsonen. (Irene, GJ og KN).  
 

Det er vigtigt at alle i klubben sørger for at informere 
Cafeudvalget hvis der er aktiviteter der kræver inddragelse af 
Cafeen. 
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MB.: Der er taget kontakt til Ung Norddjurs m.h.p. tilbud i TeeBoxen. MB opfordrer 
gennem sportsudvalget frivillige til specialopgaver. Kontakt til Erik V. 
 
OVL.: Visionsoplæg præsenteret og sat til yderligere drøftelse i starten af det nye år. 
Resultater fra medlemsanalyse arbejdes der på fremadrettet. 
 
AB.: Vi har diskuteret lade standere, og klubben har modtaget to tilbud som vi ser på. 
 
Vi laver en regelaften for medlemmerne GJ kommer med en dato. Vi gennemgik materialet 
fra Baneudvalget. AB gennemgår reaktionerne med Greenkeeperen inden næste møde. 
Gennemgang af indkomne mails gav ikke anledning til aktion. 
 
Donationer fra Nybolig udløses kun når der er tale om et salg for et medlem af Grenaa 
Golfklub. 
 
4. Eventuelt: 
Vi snakkede om hvorledes klubben kunne blive eksponeret både i skriftlige og 
elektroniske medier. BJP kommer med et oplæg. 
 
Vi har en hel del spændende oplæg til festligheder i det nye år (Alle). GJ 
koordinerer datoer med forpagter. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 10. februar 2022 kl. 17.00 
 
Referent: Anthony Bjerregaard 
 
  
 
 


