Fællesmødet 2018, torsdag den 22. februar Grenaa Golfklub.
Der var stort fremmøde til fællesmødet 50-60 personer. De fleste deltog også i fællesspisningen forud for
mødet, hvor vi nød Susannes gode mad.
Pkt. 1: Velkomst
Formand Ole Lyng bød velkommen
Pkt. 2: Hjemmesiden
Lene M. Madsen fra kommunikationsudvalget opfordrede udvalgene til at få rettet til på hjemmesiden til den
kommende sæson. Alle må gerne komme med nye fotos, som vi kan bruge til markedsføring på hjemmesiden,
Facebook og brochurer. Det må rigtig gerne være med glade golfere, da vi mest har naturbilleder.
Pkt. 3: Nye medlemmer
Begynderudvalgsformand Gert Jørgensen opfordrede til at vise hensyn til nye medlemmer og huske at tage
folk med rundt. Begyndermatcherne flyttes til torsdage. Teorien læres primært ude på banen sammen med
erfarne spillere, så meld jer til at spille med.
Klub 37 etableres under begynderudvalget for at hjælpe spillere over handicap 36 med at komme ud at spille,
men der mangler to personer til at stå for at afvikle turneringerne.
Der kom forslag på mødet om at lave en plads, hvor man kan sætte sin golfbag, som udtryk for at man gerne
vil samles op og komme med ud at spille.
Pkt. 4: Husudvalget
Formanden for husudvalget Kristian Wetche kunne fortælle, at der kommer solcelleanlæg i den kommende
sæson. Det er en investering til 138.000,- kr., men da vi får et tilskud på 75.000,- kr. bliver vores egen andel
kun 63.000,- kr.
Køkkenet har fået to nye ovne og to nye industrikøleskabe. De er dog ikke helt nye, da de er anskaffet brugt
og billigt.
Der kom forslag på mødet om at male klubhuset i en ny og mere moderne farve: skiffergrå.
Pkt. 5: Natur og miljø
Næstformand Anthony Bjerregaard kunne fortælle, at der er kommet et helt nyt udvalg, som primært består
af ham selv, og som hører ind under sponsorudvalget. Det handler om fundraising, og det skal skaffe penge
til klubben, så det fremover kan blive mere attraktivt at spille golf. Dette skal hjælpe med til at skaffe flere
medlemmer samt fastholdelse af medlemmer.
På DGU’s hjemmeside er 3 klubber nominerede til Miljøprisen 2018. Grenaa Golfklub er i blandt de
nominerede sammen med Asserbo Golfklub og Hornbæk Golfklub. På mødet så vi de 3 videoer, som er på
DGU’s hjemmeside. Præmien er på 75.000,- kr. og vinderen offentliggøres efter udvalgskomiteen har truffet
beslutning den 17. marts. Så vi venter spændt.
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Der er også indgivet ansøgning til Danmarks Naturfredningsforening til forbedring af engområdet.
Pastinakken skal væk.
Pkt. 6: Banen
Baneudvalgsformand Hans Husum kunne berette, at vejret de senere år har været mere regnfuldt, og det
giver problemer på banen. De sidst anlagte teesteder er derfor anlagt højere, og på sigt skal også greens
modificeres og bygges op med sand under, så det kan dræne. Når det regner meget, betyder det desværre
også at gødningen regner af, og det giver en merudgift på vedligeholdelsen af banen. Måske skal der også
anlægges flere vandhuller/søer, da det kan ændre på overfladespændingen i grundvandet. Der skal laves et
bedre stisystem, så man får større mulighed for at køres rundt på banen, hvilket vil gavne ældre spillere. Da
en del af stierne er offentlige, kan vi måske få Norddjurs Kommune til at betale en del af vedligeholdelsen.
Der mangler 2-3 frivillige M/K til at klippe rough. Husk at man som frivillig kan komme med til festen i
efteråret ved turneringen for sponsorer og frivillige. 😊
Vis rettidig omhu: tag hensyn til banen og gå, hvor der ikke er pløret eller slidt.
Der er kommet nyt tag på værkstedet, hvilket var tiltrængt, da der desværre var en del huller fra golfbolde,
som var kommet på afveje. Det nye tag er lavet er lavet af stålplader!
Der er nye teesteder til begynderne markeret med blå markeringer.
Der er foretaget forsøg med robotklipning. De små robotter vejer ca. 17 kg. og ødelægger derfor ikke banen
nær så meget som store maskiner. Det vil betyde, at banen ikke skal prikkes så meget. DGU har en
udviklingsfond, som arbejder med robotklipning, som endnu er nyt. Der kan eventuelt være mulighed for at
sætte GPS-styring på de nuværende maskiner. Alternativt skal vi måske have 40 mindre robotter. Det er
mindre sårbart ved fejl og reparation, da man så har flere at tage af, men kan de så lettere udsættes for
tyveri? Hvor hurtigt kan der skaffes andre? Der er endnu en del spørgsmål, som skal afklares.
Der blev udtrykt ønske om også i sæsonen at kunne spille med oplæg, når vejret er dårligt. Ole Lyng kunne
da fortælle, at det er kompliceret. DGU’s regler er sådan, at man i så fald skal ansøge om dette hos DGU for
hver enkelt dag, hvilket er meget upraktisk.
Pkt. 7: Vision
Kasserer Ove Lund fortalte om visionen, som også er på hjemmesiden. Strømmen til projektoren gik desværre
midt i hans fine oplæg.
Økonomien for 2016/17 er tæt på at leve op til visionen, og greenfee + Golfringen løfter også tallene op mod
visionsbudgettet, men det ser skidt ud i forhold til medlemstallet, som desværre har været faldende.
Strategien er at holde kontingentet på niveau eller under de omkringliggende klubbers.
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen Golfspilleren i Centrum 2016 er der stor tilfredshed med klubbens
faciliteter blandt medlemmerne. Vi gennemfører undersøgelsen igen i år for at følge op på resultatet og have
noget at arbejde videre med.
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Pkt. 8: Velfærdsudvalget
Irene Albrechtsen fra velfærdsudvalget opfordrede til, at vi passer godt på hinanden og tager os godt af de
nye medlemmer. Hun spurgte også, hvad vi kunne tænke os. Kom med gode ideer. Brug ”Ris & Ros” på
hjemmesiden!
Der er indgået samarbejde med Grenaa Fysioterapi, hvor der er et hold, som træner sammen her i vinter.
Der blev afholdt afstemning ved håndsoprækning til fordel for en efterårsfest.
Der blev også fremsat ønske om et hjertestarterkursus.
Pkt. 9: Samarbejdsaftaler
Golfringen er forhandlet på plads. De øvrige greenfee samarbejdsaftaler er næsten også på plads. Der
mangler kun to klubber, men vi forventer, at de også siger ja. Det er de samme klubber, som sidste år, hvor
man kan spille til 200,- kr.
Pkt. 10: Ideer fra medlemmerne
•
•
•
•
•

Darby dag med picknic-kurv, hvor man kan følge en pro/semi-pro rundt på banen eventuelt med en
virksomhed som sponsor. Det skal arrangeres som en event, der kan trække folk til fra hele byen.
Invitation til gåtur på de afmærkede stier med slutspurt i klubhusets hul 19.
Nye sponsorer? Man behøver ikke at være medlem af sponsorudvalget for at kunne hjælpe. Meld
jer gerne, hvis I kender en enkelt mulig sponsor.
Forslag om at prøvemedlemskaber kan gives til sponsorernes medarbejdere.
Dansommer giver et beløb til klubben for hver sommerhusudlejning, der foretages af klubbens
medlemmer.

Pkt. 11: Forårsmessen den 10. - 11. marts. 2018
Husk at kigge forbi og snakke med folk. Der er gratis entre.
Der vil være små konkurrencer; gætte og puttekonkurrence, hvor klubben udlodder 2 prøvemedlemskaber.
Pkt. 12: Afslutning
En røffel til medlemmerne fra formanden: HUSK at godkende jeres starttider i Golfbox. Det er der alt for
mange, som glemmer. Det gælder især enkel- og to-bolde.
HUSK ikke at genere andre ved at gå ind foran andre for at springe huller over!
Der er boldopsamling sidst i marts med kaffe bagefter.
Der kommer opslag på opslagstavlen angående manglende hjælpere til de forskellige udvalg. Meld jer på, det
er både sjovt og hyggeligt.
Tak for i aften 😊
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HUSK Forårsmessen den 10 -11. marts 2018
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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