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Bestyrelsesmøde 241 Grenaa Golfklub torsdag den 10. februar 2022. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), on-line Benny Juel Pedersen (BJP), Gert Jørgensen 
(GJ), Ove Lund (OVL), Kim Nielsen (KN), og Mikkel Bennetzen (MB) afbud. 
 
1. Referat 240. Godkendt.  

 
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 regnskabsaflæggelsen nu omfatter tal fra de første fire måneder, 
og da det jo stadig er en stille periode, så er der endnu ikke noget væsentligt at rapportere. 
Vi følger stort set budgetterne. 

 
3. Udvalgsmedlemmer: 
OVL: Vi blev orienteret om den seneste analyse fra Golfspilleren i Centrum, og aftalte at 
alle i bestyrelsen får adgang til systemet. OVL opretter medlemmerne.  
 
Restanceproblematikken blev drøftet, og det konstateres at der er ved at være ”styr” på 
dette område, men de arbejdes stadigt på at få vore medlemmer til at tilmelde sig 
betalingsservice. 

 
KN: Der er lagt nyt gulv i klubhuset. Det er desværre ikke en skade som dækkes af vore 
forsikringer, men resultatet ser lovende ud og vi håber at valget af fliser er tilfredsstillende. 
Der mangler enkelte småting før køkkenet fungerer tilfredsstillende, men det går fremad, 
og vi glæder os til opstart af den nye SkovCafé. (KN) 
 
Det går fremad med de nye teestedsskilte, og vi forventer, at de er sat op til sæsonstarten. 
 
BJP.: Vi har bestilt evaluering af hjemmesiden. Evalueringen viser at vi ikke er særligt 
synlige på Google. Vi besluttede, at vi ikke vil benytte os af hjælp udefra endnu.  
 
Vi skal samarbejde med vore sponsorer omkring synlighed på nettet. BJP tager en snak 
med Irene 
 
Der skal ændres en hel del på hjemmesiden, så derfor opfordres alle til at se på de 
områder af hjemmesiden som er i deres interessefelt. Hvis der er noget der skal rettes til, 
slettes eller ændres, så kontakt BJP på mail: (bjp@videndjurs.dk eller tlf. 2191 3904). 
 
Benny orienterede om GLFR, et firma som arbejder med digitalisering af golfbaner. De kan 
levere et bredt sortiment, og det meste ser lovende ud. Vi laver en analyse over vores 
behov i forhold til det vi har i dag, og vender tilbage til emnet senere. 
 
Benny orienterede derudover om et spændende tilbud til vore medlemmer. Se mere på 
dette link: https://business.facebook.com/ipdenmark/videos/1923426804711458   
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GJ.: Samarbejde med DGU-konsulenten fortsætter og der er mange spændende forslag 
på bordet angående rekruttering af nye medlemmer. Åbent Hus 3/4, 24/4 og 22/5. 
ForårsMesse 12-13/3 
Der er nedsat et Caféudvalg bestående af Irene, Gert og Kim. Formålet er at koordinere 
aftale, arrangementer, fester og lignende mellem forpagter, medlemmer og klub. 
 

Det er vigtigt at alle i klubben sørger for at informere 
Cafeudvalget hvis der er aktiviteter der kræver inddragelse af 
Cafeen. 
 
MB.: Der er taget kontakt til Ung Norddjurs m.h.p. tilbud i TeeBoxen. Aktiviteten starter i 
uge 8. 
 
AB.: Probox24 er lige på trapperne. Vi forventer installation og instruktion i løbet af februar. 
Vi modtager i øjeblikket en lind strøm af tilbud angående markedsføring af Grenaa 
Golfklub. Det gælder både elektroniske og fysiske tilbud. Der er mange, og alle får en 
grundig behandling, før vi beslutter os. 
 
Nyt fra Greenkeeperen januar:  
Der er væltet en del træer imellem hul 2 og 3 og på 13, 15. og store grene over alt på 
banen. Det er ved at blive fikset. Træer er ved at blive opstrammet på hul 1,2.  
 
Maskiner er ved at være færdig med olieskift og slibning. 
Der er lavet ny Skraldespande og bænke til hele banen og par 3 banen. 
 
Skilte og tee markeringer er lakket, og der er gravet rør ned til nye tee skilte.  
Green og teesteder er blevet prikket og top dresset. 

Der bliver holdt øje med greens for når det er frost og derefter bliver tø og regn, så bliver 
det hurtig smattet på green så derfor bliver der lukket for spil på stor bane.  
Har ansat en ny mand fra 1/3 2022 han heder Kim Skov og bor her i Grenaa. 
 
Næsten alle roughområder er klippet. Nyd det så længe det varer. 

Eventuelt: 
Jubilæet er fastlagt til den 28. maj, og det kommer vi til at arbejde meget med i de 
kommende måneder. Vi har en hel del spændende oplæg til festligheder i det nye 
år (Alle). GJ koordinerer datoer med forpagter. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 24. marts 2022 kl. 16.00 
 
Referent: Anthony Bjerregaard 
 
  
 
 


