Fællesmødet 2019, tirsdag den 5. marts Grenaa Golfklub.
Mange medlemmer havde valgt at deltage i fællesmødet, hvoraf de fleste også deltog i fællesspisningen
forud for mødet, og nød Susannes gode mad.
Pkt. 1: Velkomst
Formand Anthony Bjerregaard bød velkommen til fællesmøde og sæsonåbning 2019.
Pkt. 2: Nye golfregler, nye scorekort og matchkalenderen
Næstformand Ole Lyng introducerede og forklarede de nye golfregler, som skal få os til at spille hurtigere.
Reglerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. For eksempel er honnøren afskaffet, og man må kun søge efter
bolden i 3 minutter. Det er også slut med at lave en masse prøvesving, da man nu kun har 40 sekunder pr.
slag. Derudover er der mange andre ændringer, som kan læses i Lommeguiden fra DGU, eller man kan tage
et on-linekursus via DGU’s hjemmeside.
Vi har fået nye scorekort med nye lokalregler.
Matchkalenderen er på hjemmesiden. Matchsæsonen starter den 7. april med turnering sponseret af
Djurslands Bank. Der kommer en ny turnering i forbindelse med Golfens Dag, og der afholdes også Pink Cup
igen i år. Klubmesterskabet afholdes den 24.-25. august.
Pkt. 3: Banen
Baneudvalgsformand Hans Husum opfordrede til, at vi passer bedre på banen især rundt om green, hvor
nedtrådte områder kun kommer sig langsomt. Så gå en anden vej rundt, og ret nedslagsmærker! Der har
været nogle dage, hvor det har været nødvendigt at lukke banen, fordi vandet ikke kunne synke på green.
Det sker, når det skifter mellem tø og frost.
Der er sket udskiftning i baneudvalget. Anthony Bjerregaard er trådt ud og Hans Peter Carl er nu med i
baneudvalget.
Der er behov for flere frivillige til at hjælpe med vedligeholdelse af banen.
Pkt. 4: Golfens Dag
Begynderudvalgsformand Gert Jørgensen kunne fortælle, at vi i år har ændret i prisen for begyndere, så vi
ligner vores naboklubber.
Golfens Dag falder uheldigt i år midt i konfirmationstiden, så derfor bliver der holdt åben-hus på 3 lørdage,
den 6. april, 4. maj og 25. maj. Der mangler flere hjælpere til åben-hus arrangementerne. Der mangler også
flere frivillige til firmaevents. Hvis du kan hjælpe, så henvend dig til Gert Jørgensen.
Pkt. 5: Nyt fra sponsorudvalget
Sponsorudvalgsformand Irene Albrechtsen kunne fortælle, at sponsorerne nu bliver profileret på
hjemmesiden efter størrelsen af sponsoratet. Som noget nyt er der lavet sponsorrabataftaler, så vi som
medlemmer af Grenaa Golfklub kan få rabat hos de sponsorer, som vælger at lave en sådan aftale. Aftalerne
kan ses på hjemmesiden. Medbring DGU-kort som dokumentation.
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Det vigtigt at udvalgene/klubber-i-klubben køber præmier hos vores sponsorer. Når vi handler privat hos
sponsorerne, er det vigtigt lige at fortælle, at vi spiller i klubben, så de kan se at sponsoratet virker. De skal
jo gerne have lyst til at støtte os fremadrettet.
Der er lavet en ny brochure til nye spillere, og der er bestilt nye flag til banen.
Der er stadig plads til at blive sponsor af en turnering.
Pkt. 6: Video til Forårsmessen
Formanden viste den flotte video, som skal vises på Forårsmessen på et tv udlånt af Expert.
Pkt. 7: Golfspilleren i Centrum
Kasserer Ove Lund fortalte om resultatet af medlems-tilfredshed-undersøgelsen Golfspilleren i Centrum.
Svarprocenten var 30-35%, hvilket er lidt i underkanten, men ellers kom der fine resultater. Grenaa Golfklub
ligger pænt over landsgennemsnittet især på træneren og cafeen. Der er også sket en betydelig forbedring i
bedømmelsen af banen.
Pkt. 8: Diverse
Formanden rundede mødet af med diverse punkter:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune holder deres april-møde i klubbens lokaler.
I april åbner 3 nye naturstier, som skal vedligeholdes af kommunen. Stierne afmærkes gul, rød og blå
rute, og vil få folk til at vandre langs golfbanen.
I begyndelsen af maj inviterer Grenaa Golfklub kommunen til robotforsøg. Den 8. maj inviterer Dansk
Golf Union alle landets golfklubber til seminar om brug af robotter på golfbanen. Det forgår her hos
os i Grenaa Golfklubs lokaler.
Vi har stort fokus på medlemmer både at skaffe nye medlemmer og at fastholde eksisterende
medlemmer. På arbejdsmødet kom der mange gode ideer fra de 30-35 deltagere. Det bliver så
bestyrelsens opgave at prioritere.
Der er for lidt tilgang til Regionsgolf. Der er rækker inddelt efter alder og rækker inddelt efter
handicap. Især C og D-rækken inddelt efter handicap burde kunne tiltrække flere medlemmer i
klubben. Man kan komme ud at spile på andre baner, uden at det koster greenfee.
Alle medlemmer har fået en nøgle til klubhuset og bagrummet, så brug endeligt klubhuset, men husk
at sidste mand/kvinde låser.
Brug klubbens hjemmeside til at få information.
Bestyrelsen vil arbejde med et tilbud til sommerhusgæster. AB blev på mødet gjort opmærksom på,
at der mangler en gæsterabat på hjemmesiden.
Kontakt begynderudvalgsformand Gert Jørgensen eller Torben angående firmaevent.
Meld jer gerne som frivillige til en enkelt opgave eller mere.
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