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Bestyrelsesmøde 242 Grenaa Golfklub torsdag den 25. marts 2022. 

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

 
Referat 241. Godkendt.  

 
Regnskab.:  
OVL orienterede om, at regnskabsaflæggelsen nu omfatter tal fra de første fem måneder, 
og det ser godt ud, men her skal vi passe på da der dels er indtægter der er kommet 
tidligere end normalt dels ser ud til at vi må forvente en generel stigning på næsten alle 
omkostningsgrupper fremadrettet. Specielt ser det ud til at brændstof bliver et område der 
kræver stor opmærksomhed. 
 
Vi diskuterede kort status på Caféen. Vi har stadig problemer med levering af 
komponenter, men det ser ud til at vi kommer i mål inden åbningen den 1. april. AB har talt 
med Maria angående hjemmesiden og hun har fået adgang til den gamle website, og fået 
kontakt til Benny, så vi forventer at det bliver løst. 

 
Udvalgsmedlemmer: 

 
OVL.: Vi blev orienteret om den seneste analyse fra Golfspilleren i Centrum, og aftalte at 
alle i bestyrelsen får adgang til systemet. Her er der punkter der skal drøftes i en større 
forsamling, så derfor indkalder vi til medlemsmøde den 21. april kl. 19.30 i klubhuset. 
Invitation offentliggøres i Nyhedsbrevet, på FB og via mail til alle medlemmer. 
 
Vi diskuterede robotter på golfbanen, og blev enige om at investere i en af de store 
robotter når de kommer på markedet. 

 
KN.: Det går fremad med Caféen, og vi forventer at blive klar til den officielle åbningsdato 
den 1. april 2022. 
 
BJP.: 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). 
 
GJ.: Samarbejde med DGU-konsulenten fortsætter og der er mange spændende forslag 
på bordet angående rekruttering af nye medlemmer. Se FB opslaget hvor er søges mænd 
og kvinder til golf.  
 
Vi har allerede fået 17 mentorer der har meldt sig, men vi kan stadig bruge flere, så 
kontakt Gert hvis du vil være mentor. 
 
Åbent Hus 3/4 og 22/5. Golfens dag den 24. april. 
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MB.: Lørdag den 26/3 bliver bagrummet malet. Der er 21 mand der har meldt sig som 
malere, det bliver så godt. Se mere i nyhedsbrevet. 
 
AB.: Vi mangler frivillige til MKI-udvalget, så hvis der er et par medlemmer der kunne 
tænke sig at arbejde med markedsføring af Grenaa Golfklub, så kontakt formanden. 
 
Nyt fra Greenkeeperen februar: Har ansat Kim skov som sæson arbejder 

Oprydning i skoven efter stormen. Vi har noget opskåret træ hvis som medlemmer kan 
hente til brænde. 
  
Har talt med Kolindsund pumpelag om at pumpe vand fra åen så vi kan få en pumpe mere 
til vandingsanlægget. Har haft talt med Norddjurs Kommune Per Miller. Han har godkendt 
at vi stiller en pumpe op ved hul 12. Snakket med Gert Svith og han kommer om ca. 14 
dage. 
  
Brugt en del tid på at få vand væk på hul 13 og 14. 
  
Modtaget 5 EL buggier, har gennemgået dem og de er delvist godkendt. Der sat ladere op 
under halvtaget. Der arbejdes på udvidelse så der bliver plads til 7 køretøjer som kan lejes 
via ProBox24(Den nye stander). 
  
Åben og lukning banen går ikke for godt. Der bliver ringet, sms´et , mailet til 
Greenkeperen, og det er ikke i orden, så det bedes medlemmerne stoppe med. Hold jer 
orienteret via hjemmesiden og lampen ved hul et. 
  

Eventuelt: De nye teestedsskilte er alle sat op. Vi håber det vil glæde både gæster og 
medlemmer. 
 
Lørdag den 26. afvikledes ”Store Frivillighedsdag” 40 medlemmer i klubhuset under 
ledelse af Erik Vedelsbo, og 21 malere på Bagrummet: 

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. 
 

Det er vigtigt at alle i klubben sørger for at informere Maria i 
Caféen eller Cafeudvalget hvis der er aktiviteter der kræver 
inddragelse af Cafeen. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde den 19. april 2022 kl. 16.00 
 
Referent: Anthony Bjerregaard 


