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Bestyrelsesmøde 251 Grenaa Golfklub tirsdag den 24. januar 2023. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Ove Lund (OVL) virtuelt, Benny Juel Pedersen (BJP), Gert 
Jørgensen (GJ) og Gert Vonboe Lang (GL)  

 
Referat 250. Godkendt.  

Regnskab.: OVL "Regnskabet for 4. kvartal 2022 blev gennemgået med kommentarer til de 
væsentligste afvigelser. De fleste af de negative afvigelser forventes udlignet det kommende 
kvartal/halve år." 
 
Udvalgsmedlemmer: 
OVL.: Vi er i fuld gang med etablering af solcelleanlæg på bagrummet. 
 
GJ.: Der er allerede godt gang i planlægningen for næste års rekruttering af nye medlemmer. 
 
GL.: Der er opstillet en automatisk kaffemaskine i klubhuset. Udvalget dækker de flestes behov for 
varme drikke, så vi håber at produkterne falder i medlemmerne og gæsternes smag. 

BJP.: Der har været afholdt møde med en repræsentant fra GLFR. Produktet ser lovende ud, og vi 
debatterer videre. 
 
AB.: Rengøring af klubhus og køkken er i orden. Vi siger velkommen til Christina Bilde. Vi mangler 
el-skabe. AB kontakter Kim Nielsen. Vi har fået tilbud på 3 shelters. AB kontakter kommunen 
angående placering, og anmoder samtidigt om mulighed for godkendelse af områder til etablering af 
solceller. 

På Generalforsamlingen blev det besluttet at satse på et fremstød overfor flere juniorer i klubben.  

Der er allerede afholdt møder om dette emne, og vi kan præsenterer et nyt juniorudvalg bestående 

af: Torben Czepluch czepluch.torben@gmail.com 6057 7517, Rico Boutrup Nielsen 

ricoboutrup@gmail.com 6016 9578, Carsten Holtum Rasmussen chr@cahor.dk 2185 3680 og Mads 

Svith Bengtsen madsbengtsen@outlook.dk 4412 9777 

Beslutningspunkter: 
Mentorordningen og muligheden for at tage en ikke golfspiller med på den store bane om 
fredagen er suspenderet fra 1. januar 2023. 
 
Der er etableret et Caféudvalg som her i opstarten består af Gert L. og Gert J. 
Medlemsmøde den 20. februar kl. 19.00. Reserver den aften allerede nu. 
Sommerfest for alle medlemmer den 10. juni. Den er vigtig at reservere så gør det nu. 
Start på bag-ni bliver om fredagen fra den 1. april 2023 
 
Eventuelt.: 
Gert L. Efterlyser en klubtrøje som kan sælges i Shoppen. Han blev sat på opgaven. 
 
Næste sæson skal der ikke betales for træningsbolde. Det kræver en opgradering af 
boldindsamling. Det vil kræve at vi skal finde flere frivillige til aktiviteten. AB snakker med Erik. 

Næste bestyrelsesmøde  
Referent: Anthony Bjerregaard 
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