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Bestyrelsesmøde 245 Grenaa Golfklub tirsdag den 14. juni 2022. 

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

 
Referat 244. Godkendt.  

Regnskab.: OVL Regnskab: OVL gennemgik regnskabet for de første otte måneder af 

regnskabsåret. Primært på grund af stigende priser på energi og omfattende renovering i 

café og køkken, bliver det vanskeligt at opnå et positivt resultat for året. Der skal udvises 

tilbageholdenhed resten af året, hvis det skal lykkes. Greenfeeindtægterne ligger fortsat 

under budgettet på grund af et 4. kvartal under middel, men de første fem måneder af i år 

ligger over budget, bl.a. på grund af at vi ikke længere er medlem af nogen 

"fritspilsordning". 

Fra Greenkeeperen: Vi arbejder fra baneudvalget meget på at informere både 

medlemmer og gæster om hvad der sker på banen i løbet af sæsonen og året. Derfor har 

vi udarbejdet en Plejeplan med oversigt over hvad der arbejdes med på banen. 

Plejeplanen kan ses på hjemmesiden under menupunktet ”Medlem/Udvalg” og herefter 

”Baneudvalg” 

Udvalgsmedlemmer: 

OVL.: Der arbejdes på etablering af ladestandere i samarbejde med Nordlys og DGU. Vi 

ser på reduktion af klubbens Co2 udledning. Ambitionen er Co2 neutralitet i 2027. 

KN.: Vi har modtaget tilskud fra Norddjurs Kommune til nyt tag til maskinhuset, Kim 
arbejder på at indhente tilbud. 
 
BJP.: Forslag til velkomstbrev til gæster blev forelagt og godkendt. 
 
GJ.: Der gennemføres ”Gensynsgolf” hver fredag i juli. God tilslutning til arrangementet. 
Der arbejdes stadig med Final First fra DGU. Det har været en succes. Vi har i øjeblikket 
godt 60 nye prøvemedlemmer, stor ros til begynderudvalget. 
 
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 
 
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). 
 
Der arbejdes på at finde løsninger i forhold til TeeBox. Vi har afholdt virtuelt møde med de 
involverede klubber men der er endnu ikke fundet løsninger. 
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Eventuelt: Vi har haft besøg af et par dykkere som har ”høstet” bolde fra vores søer. Her 
hjælper vi atter miljøet og sørger for genbrug af golfbolde. Klubben modtager en afregning 
for sø-bolde senere. 
 
Probox24: Efter en hel del udfordringer ser det ud til at vores nye Probox24 stander 
begynder at fungere som lovet da vi lavede aftale. Vi håber at vore medlemmer, som har 
erfaringer dels fra egen installation og dels oplevelser fra besøg i andre klubber, kan være 
behjælpelige når medlemmer og gæster har udfordringer med det nye system. 
 
De to Jubilæer: Jubilæet både for Arild og Klubben, blev afviklet i strålende solskin med 
fin deltagelse og fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle deltagere. Se den helside som 
blev bragt i det seneste Golfhæfte (ligger til afhentning i Golfklubben). 
 
Serviceassistent i Grenaa Golfklub: Kunne du tænke dig at blive serviceassistent i 
Grenaa Golfklub? Vi sørger for at du bliver uddannet til at vejlede både medlemmer og 
gæster når de føler, at de elektroniske nyskabelser bliver for uoverskuelige.  
 
Uddannelsen/vejledningen vil foregå i samarbejde med Irene i Sekretariatet. Du binder dig 
ikke til et langvarigt fast forløb med faste arbejdstider, men bliver en del at et servicekorps, 
som vi i klubledelsen kan trække på når det ”Spidser til” i løbet af sæsonen. Er du klare til 
at give et begrænset nap med når vi har brug for din hjælp, så henvend dig til Irene, så 
sørger vi for resten. 

Næste bestyrelsesmøde den 9. august 2022 kl. 16.00 
Referent: Anthony Bjerregaard 


