Bestyrelsesmøde nr. 208 Grenaa Golfklub, mandag den 8. april 2019
Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), Anthony Bjerregaard
(AB), Lene Mølgaard Madsen (LMM), Gert Jørgensen (GJ), Henning Greve (HG), Kim Nielsen (KN)
Fraværende med afbud: AB, HG og HH

Punkt 1: Godkendelse af referat
Referat nr. 207 godkendt og underskrevet.
Punkt 2: Regnskab
Regnskabet er gennemgået, og det følger budgettet.
Punkt 3: Nyt fra Kontoret
Der har været mange gæster: 101 fra Golfringen og 29 andre.
60 medlemmer har købt Golfringen.
Medlemsopgørelsen blev gennemgået.
Punkt 4: Orienteringspunkter
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne spørger Lasse om spande til træningsbanen
Praktikanten (IA) har ryddet op på kontoret, så der er plads til at låse det inde, som skal opbevares
forsvarligt.
Det er besværligt med buggy-formular. Det bør undersøges, om den stadig er nødvendig. AB kan
spørge, hvad Lübker gør. Derudover er det også et problem med poletter og lånebags, da cafeen ikke
har tid til at servicere. OL snakker med Kristen om frivillige til opgaven.
Susanne mangler info om arrangementer.
KN sætter ny bordplade op ude i gangen.
Trappetrin på terrassen bør udbedres, så damer i høje hæle ikke kommer til skade.
Der kan sættes film på vinduer, så man ikke kan kigge ind.
Der er klargjort 20 x bag med 4 jern, som kan lånes ud, og 5 x bag med fuldt sæt, som kan udlejes til
100,- pr. gang. Trolleys kan udlånes til prøvemedlemmer.
Antal og placering af dobbeltskabe skal afklares, før KN kan bygge.
GJ fandt nyt begynderudstyr i skabe i bagrummet og rydder op i udstyret, så det bliver klar til at låne
ud.
Der er indkøbt en vertikalskærer, hvilket er billigere fremfor at leje.
Info om møde med Arild. AB og OVL sørger for færdiggørelsen.
Susanne overtager spiritusbevillingen.
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Punkt 5: Beslutningspunkter
•
•
•

Baneudvalget ser på sikkerheden ved hul 9 og 16
Ladestation til mobiltelefoner købes.
Til firmaevents skal hjælperne belønnes med en flaske-øl fra begynderudvalget.

På næste bestyrelsesmøde:
1. Resten af ideerne fra arbejdsmødet gennemgås.
2. -

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 13. maj 2019 kl. 18.30
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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