Bestyrelsesmøde nr. 209 Grenaa Golfklub, mandag den 13. maj 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: HG
Henning Greve har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Punkt 1: Godkendelse af referat
Referat nr. 208 godkendt og underskrevet.
Punkt 2: Regnskab
Regnskabet er gennemgået og godkendt.
Punkt 3: Nyt fra Kontoret
Vi er nu 532 medlemmer
Gennemgang af greenfee og Golfringen.
Highlanders fra Hobro kommer på besøg den 1/6 2019. AB sørger for PR og GJ har en rød løber. Hvis nogen
har ideer til, hvordan de kan fejres, så kan ideer sendes til AB.
Punkt 4: Orienteringspunkter
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

IA optæller baneguides, så vi kan se, hvor mange der er solgt.
AB + OVL laver opfølgning på fællesmødet om nye ideer til udvikling af klubben.
Scootere afventer afklaring
DGU-mødet i Grenaa angående robotter forløb positivt
20. maj skal Jack tiltræde som elev
Diskussion om hastighed på greens. Klipning afhænger græssorten, og derfor er der stor forskel på
greens rundt omkring i forskellige klubber. Klipper man for meget dør græsset. HH tager problemet
op med greenkeeperen.
Par3banens dårlige stand tages også op i baneudvalget.
Sikkerheden på hul 9 og 16: Ved hul 9 vil der blive lavet en udsigtsbakke, og ved hul 16 skal man gå
frem og kigge, inden man slår ud.
IA udarbejder en skabelon + procedure til turneringsudvalget over, hvordan der skal kommunikeres
i forbindelse med turneringer, så sponsor får opmærksomhed.
Der mangler en sponsor til et skab til hjertestarteren, så den kan hænge udendørs. Det koster ca.
7000 - 10.000 kr.
Der skal orden på udstyr til at låne ud til spil på par3banen.
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Punkt 5: Beslutningspunkter
•

Der skal annonce i avisen om næste åbent hus.

På næste bestyrelsesmøde:
1.
2. -

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17. juni 2019 kl. 18.30
Referent
Lene Mølgaard Madsen
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