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Bestyrelsesmøde 248 Grenaa Golfklub onsdag den 19. oktober 2022. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Ove Lund (OVL), Benny Juel Pedersen (BJP), og 
Kim Nielsen (KN). Afbud Gert Jørgensen (GJ). Gert Vonboe Lang (Gæst) 

 
Referat 247. Godkendt.  

Gert Vonboe Lang var inviteret som gæst. Vi forventer at optage Gert i bestyrelsen, 
hvor han bl. a. skal beskæftige sig med markedsføring af Grenaa Golfklub. 
 
Regnskab.: OVL  
Som forventet viser det foreløbige og u-reviderede regnskab for regnskabsåret 21/22 et 
væsentligt underskud. Det skyldes primært de stigende energipriser samt vedligeholdelse 
og opgradering af café og køkken. Mød op på generalforsamlingen og hør nærmere om 
det, og om budgettet for næste år. 
 
Udvalgsmedlemmer: 
OVL.: Nye varmepumper til klubhuset er installeret. Der afholdes budgetmøde den 31. 
oktober kl. 16.30 

KN.: Nyt tag på maskinhuset forventes færdiggjort i uge 42.  
Vi har fået tilbud på to elbiler som måske skal købes.  
Der ses stadigt på shelters med lynafledning.  
Der arbejdes på nyt halvtag foran og bagved bagrummet til udlejningskøretøjer. 
 
Kim undersøger muligheder for reparation af huller indkørslen til klubhuset. 
 
BJP.: Der undersøges om mulighed for forbedring af telefonsystemerne i golfklubben, 
OVL overfører relevante data til BJP. GLFR har ønsket et møde i december. BJP laver 
aftalen. 
 
Vi aftalte, at der er udløb på gamle greenfee billetter. Opslag på hjemmeside og 
meddelelse som advarsel i golfbox. Udløb den 31. december 2022. 
 
 Vi opretter et fælles drev hvor alle relevante data bliver gemt. Fremover tager BJP sig af 
alle rettelser og tilbud fra Golfbox. 
 
AB.: Generalforsamling afholdes den 28. november kl. 19.00. AB sørger for information til 
medlemmerne.  
Brev til alle udvalg med opfordring om at lave en beretning til udsendelse før 
generalforsamlingen. 
 
Beslutningspunkter: 
 
Greenfee fra 1. april 2023: kr. 400,- alle ugens dage. Rabat: Venskabsklubber kr. 100,- 
Gæster i følge med medlem pris kr. 200,-  
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Leje af buggy og scooter: 
      Pris 
Buggy Gæst 250,- 
 Medlem 200,- 
 Medlem gangbesværet 100,- 
Scooter Gæst 125,- 
 Medlem 100,- 
 Medlem gangbesværet 50,- 
 
Vi vedtog at lave en hurtig analyse af gebyrbetalinger på de automatiseringer der er lavet 
inden for de seneste år med henblik på opsigelse eller fastholdelse. 

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

Der blevet talt om en kontingentforhøjelse set i lyset at 10% inflation og stigning på 
brændstof og strøm. 

Boldopsamling på rangen lørdag den 8. oktober kl. 9.00. Vi gentager processen i februar 
eller marts 2023. Tak til opsamlerne. 
 
Resultaterne fra brugerundersøgelsen skal bearbejdes og præsenteres for medlemmerne. 
 
Der er afsendt en ansøgning om optagelse i XL-golf-ringen. 
 
Donationsmatchen er afviklet og det gik godt. Der er foretaget lodtrækning blandt 
donatorerne og præmierne bliver overbragt på generalforsamlingen. Tak for tilslutningen. 
 
Vi har haft besøg fra DGU på greenkeepergården. (Banekonsulent Allan Brandt). Allan var 
meget begejstret for banen generelt, og havde mange gode tips til områder hvor vi måske 
skal ”sætte ind” hvis vi har den fornødne økonomi. Der er kommet nye metoder til 
behandling af skader på greens (Svamp og Dollerspots). Vi modtager en udførlig rapport 
fra Allan. 
 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 8. november 2022 kl. 15.00 
Referent: Anthony Bjerregaard 

 
 


