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Bestyrelsesmøde 243 Grenaa Golfklub tirsdag den 19. april 2022. 

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

 
Referat 242. Godkendt.  

 
Regnskab.: OVL Der er i regnskabet for marts måned og første halvår af regnskabsåret 
en overvægt af negative afvigelser i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. højere 
omkostninger til energi, el og diesel, og uforudsete omkostninger til et nyt gulv i klubhuset. 
Hertil kommer også en lidt sløj indtjening af greenfee hen over vinteren. Vi følger i 
bestyrelsen udviklingen, og overvejer muligheder for kompenserende tiltag. 
 
Udvalgsmedlemmer: 
 
OVL.: Greenfeegæster: Antallet af greenfeegæster i årets første tre måneder har ikke 
været prangende, men der spores en positiv ændring i sammensætningen af gæster i kraft 
af at Mer Golf er ude af billedet. 

Antal medlemmer: 
Antallet af medlemmer ved årets slutning var skuffende lavt, men det har rettet sig noget 
op her i første kvartal, således af antallet nu ligger over antallet efter første kvartal sidste 
år. 

KN.: Maling af klubhuset er fastlagt til den kommende weekend i april. Vi glæder os til at 
se resultatet. 
 
BJP.: Vi skal have opdateret klubbens hjemmeside. Derfor opfordres alle medlemmer til at 
hjælpe Benny med at få lavet de rettelser der kræves. Derfor, hvis I opdager fejl eller 
mangler på hjemmesiden så kontakt Benny så det kan blive rettet. (bjp@videndjurs.dk)  
 
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. Status er ca. 30 prøvemedlemmer allerede nu. Og vi har stadig flere 
rekruteringsarrangementer. 
 
Vi har allerede fået 17 mentorer der har meldt sig, men vi kan stadig bruge flere, så 
kontakt Gert hvis du vil være mentor. (41626845) 
 
Åbent Hus 3/4 og 22/5. Golfens dag den 24. april. 
 
MB.: Lørdag den 26/3 blev bagrummet malet. Der er god stemning i Sportsudvalget, og 
alle glæder sig til de kommende turneringer.  
 
AB.: Vi mangler frivillige til MKI- og turneringsudvalget, så hvis der er et par medlemmer 
der kunne tænke sig at arbejde med markedsføring af Grenaa Golfklub og afvikling af 
turneringer, så kontakt formanden. (40412 9033) 
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Eventuelt: De nye tee-stedsskilte er alle sat op. Det ser desværre ud til at ikke alle fuger 
holder tæt, men det er et opretningsarbejde som iværksættes i vinterperioden.  
 
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. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 kl. 16.00 
 
Referent: Anthony Bjerregaard 


