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Bestyrelsesmøde 237 Grenaa Golfklub tirsdag den 12. oktober 2021. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH) Ove Lund 
(OVL) on-line og Kim Nielsen (KN). 
 
Referat 236. Godkendt.  
Til alle medlemmer: Hvis du har mulighed for at skaffe en sponsor til klubben, så 
kontakt sponsorudvalget. 
 
OVL.: Vi gennemgik regnskab pr. september 2021. Det ser stadigt fornuftigt ud. Vi 
fortsætter i hele oktober og måske også november på udarbejdelse af det budgetoplæg 
der skal fremlægges for medlemmerne på generalforsamlingen ultimo november.  
 
KN. Vi har udfordringer med klubhuset. Det drejer sig om gulvet i klublokalet, tilbud sendt 
til forsikringsselskabet, som dog har afvist at erstatte. Kim arbejder videre med sagen. 
Boldskuret er malet første gang og det får endnu en omgang senere.  
 
HH.: Områdeklipper er leveret, og semiroughklipper er på vej fra USA. Vi mangler 
ladvogne til banepersonalet og frivillige. Vi ser på forskellige alternativer. 
 
GJ.: Alle nybegyndere fra sidste år og i år tilbydes forskellige former for sociale aktiviteter, 
så som besøg i Teeboxen, fællesmøder i Caféen, og lignende arrangementer. Der 
afholdes forårsmesse den 12. og 13. marts 2022 i Grenaa Idrætscenter 
 
AB.: Vi kom heldigvis ”i land” med momsdonationerne, så atter stor tak til medlemmerne. 
Resultatet offentliggøres senere når vi hører fra Told og Skat.  
 
Eventuelt: Grenaa Golfklub har meldt sig ud af Mer´Golf pr. 31. december 2021. 
 
Klubben har 40-års jubilæum i år, det skal fejres, men vi har valgt at udskyde festen til maj 
måned 2022, så kan vi samles både i klubhuset og på terrassen, og derved kan der 
deltage flere af klubben medlemmer. 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. 
 
Vi har fået doneret en storskærm til klubhuset. Ophængning sker i uge 43. Vi har fået 
leveret vores nye tidsbestillingssystem og skal nu lige have det testet af før det tages i 
brug. Systemet åbner op for mere selvbetjening af både medlemmer og gæster, så vi 
håber, at der bliver taget godt imod de nye løsninger. 
 
Vi er næsten i mål med en permanent løsning i Caféen, allerede nu er der etableret en 
ordning så der igen kan serveres mad og forfriskninger i Caféen.  
 
Der afholdes Generalforsamling mandag den 22. november 2021 kl. 19.00 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 9. november 2021 kl. 15.00 Ref.: Anthony Bjerregaard. 


