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Bestyrelsesmøde 246 Grenaa Golfklub tirsdag den 9. august 2022. 

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

 
Referat 245. Godkendt.  

Regnskab.: OVL Regnskabet for de første ti måneder af regnskabsåret udviser en 

betragtelig negativ afvigelse i forhold til budgettet. 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. Greenfeeindtægterne udvikler sig positivt på trods af en dårlig start på 

regnskabsåret. 

Fra Greenkeeperen: Hærværk på banen! Vi har desværre skader på flere af banens 

greens. Der er tilsyneladende en eller flere spillere der tror at man skal slå med jern på 

grens, eller i affekt skal lave huller med sin putter. Dette vil have stoppet så hurtigt som 

muligt. Så derfor, hvis du oplever en sådan adfærd, så giv lige bestyrelsen et praj, så tager 

vi os af det videre forløb. 

Udvalgsmedlemmer: 

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

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

Vi arbejder på forbedring af klubbens internet. Tilbud er modtaget. 

Spørgeskema fra ”Golfspilleren i Centrum” udsendes ultimo august til alle klubbens 

medlemmer. Vi laver et gavetiltag for at få hævet besvarelsesprocenten. 

Der skal sendes meddelelse ud til de medlemmer som har eget el-køretøj angående 

opkrævning for plads og elforbrug. Ove laver udkast. 

KN.: Vi har modtaget tilskud fra Norddjurs Kommune til nyt tag til maskinhuset, Kim har 
indhentet tilbud. Vi har desværre en varmepumpe der er ”stået af”. Tilbud er modtaget. 
 
BJP.: Forslag til velkomstbrev til gæster er implementeret. Måske skal vi også lave et 
evalueringsbrev. 
 
GJ.: Nyt tiltag ”Kvinder og Golf” lavet i samarbejde med DGU er iværksat 
 
MB.: Der er sendt svar på indlæg fra Ris og Ros. 
 
AB.: Der er stadig usikkerhed om TeeBox. Vi afventer udspil fra firmaet. Vi sælger vores 
fire golfscootere til interesserede medlemmer. ”Først til mølle” Arbejder på en løsning med 
scootere med fire hjul. Putterklub er etableret og gennemføres i en prøveperiode resten af 
2022.  
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Eventuelt:  Her blev der behandlet mange punkter. I tilfældig rækkefølge kan bl. a. 
nævnes: Greenfee 2023, billetter, aftaler m.m. Bæredygtigt energiforbrug. Giftig Pastinak. 
Gebyrer og betalingsaftaler skal evalueres. Blokeringer af banen. Nye scorekort. Bilhorn. 
 
Probox24: Efter en hel del udfordringer ser det ud til at vores nye Probox24 stander og 
boldautomaten begynder at fungere som lovet da vi lavede aftalen.  
 
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 13. september 2022 kl. 16.00 
Referent: Anthony Bjerregaard 


