
Frivilligt arbejde 

I Grenaa Golfklub er vi meget taknemmelige for det store engagement der vises af vores mange frivillige. 

Herunder præsenteres de forskellige grupper, og skulle du være interesseret i at blive medlem af korpset, så 

henvend dig endeligt til Kristen Brændgaard - tlf.: 30220576. 

Det medlem der er nævnt først, er gruppens tovholder, som indkalder til det første møde, hvor opgaverne fordeles. 

1. Teestedsmarkeringer – 48, 53 og 59. Træskiltene renses og lakeres to gange årligt 

• (3 personer) Opgaven løses af Kirsten Jensen   Kirsten Knudsen, Søren Bang og Erik Jensen. 

2. Boldopsamling på Drivingrange 2 timer 2 gange ugentligt, onsdag og søndag aften fra kl. 18.00. 

• Opgaven løses af Niels Hindborg og Arild Townhill. 

3. Par 3 banen – 12 teesteder(måtter) renses for ukrudt og bunkers renses og rives, 

• (max. 4 personer) Opgaven løses af Torben Simonsen, Benny Juel Pedersen, og Kirsten Jørgensen. 

4. Stor bane og par 3 banen – tømme skraldespande, sørge for vand i boldvaskere, udskifte håndklæder og 

samle skrald på indkørsel fra Enslevvej. 

• (3 personer) Opgaven løses af Bo Sørensen, Poul Ditlevsen, Nils Bo Jørgensen. 

5. Den tredje klipning på den store bane – 2 gange pr. måned. 

• (3 personer) Opgaven løses af Hans-Peter Carl. Claus Carl. Niels Hindborg (reserve). 

6. Rengøring ved driving range: 

• Søren Poul Sørensen 

7. Klipning af højt græs ved teestederne: 

• (min. 3 personer) Opgaven løses af Kristen Brændgaard, Steen Zacher Sørensen og Niels Erik 

Christensen. 

8. Stier og trapper vedligeholdes 1 gang månedlig. 

• Opgaven løses af John Christiansen.  

9. Bevoksning ved søbredder fjernes 2 – 3 gange årligt. 

• (min. 5 personer) Opgaven løses af Bjarne Boye Sørensen, Jens Peter Pedersen, Peder Hougaard 

Rasmussen, Kim Jürgensen og Lars B. Pedersen. 

10. Bunkerkanter rettes og ukrudt fjernes – efterfølgende håndrives kanten af bunkeren 2 gange månedligt.  

• Opgaven løses af Greenkeeperne. 

11. Maling af toiletbygning: 

• Opgaven løses af Bodil K. Madsen og Elsebeth Østergaard. 

12. Maling af husene på driving range. 

• Opgaven løses af Jørgen Katholm, Bent Sørensen, Torben B. Sørensen, Gurli Stefanek og Per Stefanek. 

13. Renholdelse ved klubhus og bagrum. 

• Opgaven løses af Kjell Rasmussen, Karl Emil Kaltoft, Erik Vedelsbo, Henning Munk, Halvard Myklebost, 

Susanne Rebsdorf og Søren Bang. 

 

Som i kan se, så er langt de fleste arbejdsopgaver placeret – men der er stadig ledige opgaver. 

Tovholder for de frivillige er Kristen Brændgaard 



I kan stadig melde jer til en opgave ved at ringe til Kristen 30220576  eller mail kris@brandgaard.it eller mail til Anne – 

info@grenaagolfklub.dk 

Tilrettet d. 21.5.2019 

 


