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Bestyrelsesmøde 239 Grenaa Golfklub tirsdag den 14. december 2021. 

Deltagere: Alle var on-line. Anthony Bjerregaard (AB), Benny Juel Pedersen (BJP), Gert 
Jørgensen (GJ), Ove Lund (OVL), Kim Nielsen (KN), og Mikkel Bennetzen (MB). 
 
1. Referat 238. Godkendt.  
 
2. Mødet startede med at vi bød de to nye medlemmer af bestyrelsen meget velkomne til 

arbejdet. De blev behørigt indviet i det formelle ansvar, der er forbundet med arbejdet i 
en foreningsbestyrelse. 
 
Dernæst fastlagde vi forårets mødefrekvens i bestyrelsen som blev som følger: 11/1., 
10/2., 22/3., 19/4., 10/5. og 14/6. 

 
Herefter gik vi over til fordelingen af roller, hvilket udmøntede sig i følgende: 
 
BJP: Markedsførings-, kommunikations- og IT-udvalget. 
GJ: Begynderudvalget 
OVL: Sponsorudvalget 
KN: Husudvalget 
MB: Sportsudvalget 
AB: Baneudvalget. 
 
Efterfølgende vi de øvrige udvalg i GGK blive tilknyttet et bestyrelsesmedlem, således at 
de enkelte udvalg ved hvem de skal referere til. 
 
Vi har eksempelvis lavet et Caféudvalg som består at KN, GJ og Irene Albrechtsen. De 
resterende kombinationer vil blive offentliggjort snarest muligt.  
 
3. Regnskab.:  

 
OVL orienterede om at vi først arbejder med regnskabsaflæggelse når vi har registreret 
resultaterne fra de første tre måneder. Men det er jo en stille periode, så endnu ikke noget 
væsentligt at rapportere. 

 
4. Udvalgsmedlemmer 

 
KN: Vi har afsøgt markedet for nye el-biler. Ikke nogen brugte på markedet, så vi har fået 
et tilbud på nye. Vi overvejer hvor mange vi har råd til at købe. 
 
Vi har fået penge til at etablere shelters med lynafledning på banen. Vi skal have hjælp fra 
frivillige når de skal etableres, herom senere. Der arbejdes på en ny vaskeplads i 
tilknytning til bagrummet. Nye teestedskilte er klar til endelig færdiggørelse. Forventet 
færdiggørelse til sæsonstart. 
 
GJ.: Samarbejde med DGU-konsulent angående rekruttering af nye medlemmer. Nøgler til 
de to nye i bestyrelsen kan afhentes på kontoret. 
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BJP.: Nyt IT-udstyr til Greenkeepergården. Storskærmen i Klubhuset sættes op i løbet af 
Julen. Endelig opsætning kan ændres løbende. Vi har bestilt evaluering af hjemmesiden. 
Fælles opbevaring af data skal iværksættes. 
 
OVL.: Visionsoplæg præsenteret og sat til yderligere drøftelse i starten af det nye år.. 
Resultater fra medlemsanalyse arbejdes der på fremadrettet. 
 
Bl.a. på grund af, at der blev udtrykt bekymring for stigende greenfee priser på 
generalforsamlingen, blev der taget beslutning om, at fastholde de nuværende greenfee-
priser i sæsonen 2022. 
 
AB.: TeeBox søger en ambassadør som skal promovere deres tilbud overfor klubbens 
medlemmer. Der sendes et brev ud til de nuværende kortholderne angående dette. 
 
Vi har diskuteret lade standere, og klubben har modtaget to tilbud som vi ser på. 
 
Vi besluttede at investere i en ny slibemaskine således at vi kan optimere arbejdet omkring 
slibning af de forskellige klippemaskiner som vi anvender på banen. 
 
Vi har en mandskabsudfordring som kræver et løsningsforslag i den kommende sæson. 
 
5. Eventuelt: 
 
Vi har modtaget et udendørsskab til hjertestarteren fra SkaanningGruppen. (Tak for 
det). Det betyder at klubbens hjertestarter er tilgængelig for alle. Vi agter at afholde 
førstehjælpskurser for ansatte og medlemmer. Mere herom senere. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 11. januar 2022 kl. 17.00 
 
Referent: Anthony Bjerregaard 
 
  
 
 


