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Bestyrelsesmøde 235 Grenaa Golfklub tirsdag den 10. august 2021. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH) on-line. 
Fraværende Ove Lund (OVL)og Kim Nielsen (KN).  
 
OVL.: Vi gennemgik regnskab pr. maj 2021. Det ser stadigt fornuftigt ud.  
Det ser ud til at vi slår alle rekorder vedr. greenfeegæster, alle roser banen, og det ser ud 
til at de markedsføringstiltag vi har sat i gang, begynder at bære frugt. 
Medlemsudviklingen går stadig i den rigtige retning selvom den ikke er eksplosiv. 
Vi skal på næste møde have lavet oplæg til det kommende budget, så alle melder ud. 
 
KN. Vi har udfordringer med klubhuset. Det drejer sig om gulvet i klublokalet, og 
udskiftninger af lamper i køkken og bagrum. 
 
HH.: Banen roses af alle både medlemmer og gæster, men det betyder ikke at vi ikke 
stadig har udfordringer. Vi vil gerne gøre endnu mere ved banen, men det kræver 
naturligvis både økonomi og igangsættelse af de rette tiltag i en fornuftig prioriteret 
rækkefølge. Bestyrelsen følger udviklingen nøje, og er indstillet på at tage de rette 
beslutninger i rette tid og rækkefølge. 
 
GJ.: Vi afventer materialer til ”Spil Med” dagen fra DGU. Vi skal have mere 
begynderudstyr, både til voksne og juniorer. Der kan måske hentes midler fra forskellige 
puljer her i efteråret. 
 
Vi skal måske prøve at afvikle flere Åbent Hus-arrangementer i løbet af efteråret. Udvalget 
arbejder på sagen. 
 
AB.: Vi fortsætter med donationer ifm. momsrefusion. Alle medlemmer opfordres til at 
donere. Klubben har fået tre nye VIP-sponsorer. Nybolig hul 15, Andersens Maskinfabrik 
hul 14 og Scandinavian Surgery hul 13. Meget herom senere via Nyhedsbrev og 
Hjemmeside. 
 
Eventuelt: Boldautomaten er repareret, og fungerer efter omstændighederne nogenlunde. 
Vi har store udfordringer, men forsøger at håndtere disse efter bedste evner. Vi har en ny 
løsning på vej, men forventer ikke at den fungerer før fra 2022.  
 
Der arbejdes stadig på en permanent løsning i Caféen, og medlemmerne bedes have 
tålmodighed indtil der kan etableres en holdbar fremadrettet løsning. 
 
Vi diskuterede løsningsmuligheder på forskellige fremadrettede greenfeeaftaler, og der er 
sat et analysearbejde i gang. 
 
Vores el-scootere volder os problemer. Det ser ikke ud til at de er robuste nok til udlejning. 
Der arbejdes på en løsning. Fremadrettet skal der arbejdes på en stabil løsning på 
servicering af medlemmer og gæster med stabile udlejningskøretøjer. 
 
TeeBox er atter ude med forskellige efterårstiltag. Se klubbens FB-side. 
 



 

Grenaa Golfklub - Vestermarken 1, 8500 Grenaa - Tlf. 86 32 79 29 - Mail: info@grenaagolfklub.dk 

 
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 7. september 2021 kl. 15.00 

Ref.: Anthony Bjerregaard. 


