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Bestyrelsesmøde 247 Grenaa Golfklub tirsdag den 13. september 2022. 

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

 
Referat 246. Godkendt.  

Regnskab.: OVL Årets resultat vil blive et mærkbart underskud primært pga. priserne på 

energi og omfattende renovering i café og køkken. 

Udvalgsmedlemmer: 

OVL.:  

Nye varmepumper til klubhuset er bestilt og forventes installeret inden udgangen af 

september måned. 

 Udsendt meddelelse til de medlemmer som har eget el-køretøj, der oplades og opstaldes 

i klubben, korrigeres. Ove laver udkast. 

Kort orientering om status på projekt ”bæredygtig energiforsyning”. Forbereder materiale til 

diskussion og beslutning om greenfee, kontingent og betaling for bolde på driving range til 

næste bestyrelsesmøde. 

MB.: Banens kvalitet efter klubmesterskabet blev diskuteret. Mikkel har meldt sig ind i 

Lübker, og forlader os ved årsskiftet. 

KN.: Angående tilbud på nyt tag på maskinhuset og halvtag ved baghuset, har vi modtaget 
to tilbud. Det ene er billigst for taget og det andet er billigst for halvtaget. 
 
Vi beslutterede at vi at skulle undersøge, om vi kan bestille taget der er finansieret af 
tilskud fra kommunen af den ene, og bestille tilbuddet fra den anden byder på halvtaget.  
 
Vi skal have tilbud på tre shelters med beskyttelse mod lynnedslag og vi blev enige om en 
placering. Kontakt til kommunen med henblik på godkendelse. 
 
BJP.: Forskellige ændringer er tilført hjemmesiden. 
 
GJ.: Nyt tiltag ”Kvinder og Golf” lavet i samarbejde med DGU er en succes med 15 
tilmeldte hvor de 14 er fortsat. 
 
AB.: Der er stadig usikkerhed om TeeBox. Vi afventer udspil fra firmaet. Scootere med fire 
hjul er indkøbt og skal gøres klar til udlejning.  
 
Internet opgraderet i Maskinhuset. 
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Sponsorere til scorekortene gældende for 2023/2024 er fundet. I den forbindelse er der 
bestilt en anden papirkvalitet, i håb om at der ikke skal kasseres så mange scorekort 
fremover. 

Eventuelt:  Her blev der behandlet mange punkter. I tilfældig rækkefølge kan bl. a.  
nævnes:  

Vi besluttede at indhente ekstern bistand til analyse af vores bane, med henblik på en 
vurdering af hvilke tiltag på banen, der kan iværksættes i de kommende år. AB tager 
kontakt til DGU,s banekyndige. 

Greenkeeper og formand har været til RoboGolf-konference i Sverige. Resultaterne skal 
bearbejdes og formidles til medlemmerne. 

Monobugies/scootere parkering/leje. Priser revideres og sendes til brugerne. 

MKI-Udvalget foreslået udvidet med et nyt medlem som indtræder i bestyrelsen. 

Vi diskuterede et Juniorfremstød i de kommende år. Forudsætningen er t vi kan rekruttere 
de relevante frivillige som skal drive projektet. 

Vi besluttede at Jack skal ”begaves” i anledning af veludført svendeprøve som 
greenkeeper. 

Næste bestyrelsesmøde den 19. oktober 2022 kl. 14.00 – 17.00 

Referent: Anthony Bjerregaard 

 
 


