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Bestyrelsesmøde 236 Grenaa Golfklub tirsdag den 7. september 2021. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH) Ove Lund 
(OVL) on-line og Kim Nielsen (KN). Gæst. Dagfinn Lange. 
 
OVL.: Vi gennemgik regnskab pr. maj 2021. Det ser stadigt fornuftigt ud. Vi blev enige om 
at der skal arbejdes resten af september og hele oktober på udarbejdelse af det 
budgetoplæg der skal fremlægges for medlemmerne på generalforsamlingen i november. 
 
KN. Vi har udfordringer med klubhuset. Det drejer sig om gulvet i klublokalet, tilbud sendt 
til forsikringsselskabet. Dagfinn bliver ”Kims højre hånd” i Kims sygdomsperiode, men Kim 
deltager stadig i B-møderne. Boldskuret skal males Dagfinn organiserer arbejdet. 
 
HH.: Vi mangler maskiner og mandskab hvis vi skal hæve banens niveau til næste ”level” 
Banen roses af alle både medlemmer og gæster, Men vi er nødt til at gennemføre en 
overordnet strategisk plan for hvorledes banen skal udvikles i den næste 5 til 10-årige 
periode. Vi arbejder på at lave et budget der kan præsenteres for medlemmerne på den 
kommende Generalforsamling. Vi mangler ladvogne til mandskabet i Greenkeepergården. 
 
GJ.: Vi skal have fat i alle nybegyndere således at de fastholdes i klubben. Der skal laves 
aktiviteter i løbet af efteråret. AB hjælper med ideer. 
 
AB.: Vi fortsætter med donationer i.f.m. momsrefusion, nu skal der sættes fokus på, at vi 
får alle donationer i land inden udløbet af tidsfristen.  
 
Eventuelt: Vi diskuterede atter de forskellige rabatordninger der eksisterer i Grenaa 
Golfklub, og bestyrelsen vil i løbet af efteråret tage de beslutninger der gør at vi har en klar 
profil på dette område. Derudover diskuterede vi differentiering af greenfeesatser. 
 
Der arbejdes på en ny præsentation af VIP sponsorer på P-pladsen. 
 
Den nye boldautomat er installeret, og fungerer perfekt. Der kan nu trækkes bolde fra to 
”skuffer” der fungerer ens. 
 
Klubben har 40-års jubilæum i år, det skal fejres. Mere herom senere. 
 
Vi forventer at afholde et par regelaftener i løber af efteråret, og forår 2022. Der laves et 
festligt arrangement for alle frivillige i december 2021, dato meldes ud snarest. 
 
Der arbejdes stadig på en permanent løsning i Caféen, og medlemmerne bedes have 
tålmodighed indtil der kan etableres en holdbar fremadrettet løsning. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 12. oktober 2021 kl. 15.00 

Ref.: Anthony Bjerregaard. 


