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Bestyrelsesmøde 244 Grenaa Golfklub tirsdag den 10. maj 2022. 

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

 
Referat 243. Godkendt.  

Regnskab.: OVL Regnskab: OVL gennemgik regnskabet for de første syv måneder 

sammen med et justeret budget for hele året, udarbejdet som følge af tidligere nævnte 

stigende omkostninger. Der skal udvises mådehold resten af året, hvis årets budget skal 

holdes, og det er bestyrelsens første prioritet. Det er imidlertid ikke utænkeligt at året 

ender med en negativ afvigelse i forhold til budgettet. 

 Et af områderne med negativ afvigelse i forhold til budgettet er greenfeeindtægterne, der 
dog i april har vist positive tegn. Sammensætningen af greenfeespillere er markant 
anderledes og mere positiv end i sidste kalenderårs første måneder. Antallet af 
medlemmer er stigende, heraf 37 prøvemedlemmer ultimo april. 
 
Der skal ses på betaling for indehavere af golfhæftet. Ændring først næste sæson. 

Udvalgsmedlemmer: 

OVL.: Vi har overvejet at lave specialtilbud i anledning af jubilæet. Skal på næste møde så 

kan vi evt. lave et sommertilbud. 

KN.: Maling af klubhuset er færdiggjort. Vi mangler at male døre, og det vil ske løbende 
senere. 
 
BJP.: Vi mangler stadig opdatering af 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). 
 
Ny opdeling af storskærm iværksættes. Der skal laves forsøg med elektronisk indberetning 
af scores ved kommende matcher. 
 
GJ.: Samarbejde med DGU-konsulenten fortsætter og der er mange spændende forslag 
på bordet angående rekruttering af nye medlemmer.  
 
Der arrangeres Gensynsgolf for vore ”nye” medlemmer fra sidste og forrige år. God 
tilmelding, det tegner godt. 
 
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) 
 
MB.: Resultater fra diverse matcher skal op på Facebook 
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AB.: Vi mangler stadig 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). 
 
Har haft besøg fra TeeBox omhandlende fremtidsudsigterne for samarbejdet. 
 
Indhold til Jubilæumsfesten er endelig fastlagt, og de forskellige opgaver er fordelt mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Eventuelt: Der iværksættes fremstilling af en Jubilæumspolo som bliver præsenteret op til 
Jubilæumsdagen.  
 
Nyt initiativ angående etablering af en ”Putteklub” for tidligere medlemmer. Idéen er 
fremragende og det sætter vi i værk snarest muligt.  
 
Der skal iværksættes procedurer for oprydning på diverse opslagstavler, FB, Hjemmeside 
og Storskærm  

Næste bestyrelsesmøde den 14. juni 2022 kl. 16.00 
 
Referent: Anthony Bjerregaard 


