
 

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

Bestyrelsesmøde nr. 210 Grenaa Golfklub, mandag den 17. juni 2019 

Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), Anthony Bjerregaard 

(AB), Lene Mølgaard Madsen (LMM), Gert Jørgensen (GJ), Kim Nielsen (KN) 

Fraværende med afbud:  

 

Punkt 1: Godkendelse af referat 

Referat nr. 210 godkendt og underskrevet. 

Punkt 2: Regnskab 

Regnskabet er gennemgået og godkendt. 

Punkt 3: Nyt fra Kontoret 

Vi er nu 544 medlemmer. 

Gennemgang af antal gæster med greenfee og Golfringen. Anne modtager mange positive tilkendegivelser 

om vores bane. 

Der er en ændring på scorekortet ang. længdeangivelser på hullerne, som tages op til vurdering på næste 

møde i august. 

Punkt 4: Orienteringspunkter 

• Scooterne forventes at ankomme i juli. OL + AB ordner ansøgning. Overbygningen (tag over 

scooterne) kan laves hen over sommeren med hjælp fra frivillige. 

• Ved hul 16 har man pligt til at gå frem og kigge om der er folk på green. Hul 9 er derimod farlig. Derfor 

sættes der en midlertidig stige op, som man kan stå op på, indtil der kan etableres en bakke i løbet 

af vinteren. 

• Hastighed på greens diskuteres igen…! 

• Klubhuset behøver ikke at blive malet i år 

• Der er lavet flere familieskabe, men der efterspørges også nogle forneden med el til elvogne. (AB + 

Anne) 

• GJ savner flere hjælpere til events. Der afholdes et møde med Torben. 

• ”Djursland rundt i juli måned” er et nyt samarbejde mellem 4 golfklubber på Djursland (Norddjurs, 

Kalø, Ebeltoft og Grenaa) Der udveksles greenfeebilletter, så der kan gives et samlet tilbud til 

golfspillere om at spille alle 4 klubber i løbet af juli måned til én pris. 

• AB er på Open by Night 

• AB er blevet medlem af Norddjurs Idrætsråd, som er en sammenslutning af 60 forskellige 

idrætsklubber. 

• Resultatet fra medlemsmøderne angående ideer om forbedring af klubben skal sendes ud via 

nyhedsbrev. 
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• I august vil der blive en regel-aften for alle klubbens medlemmer 

 

Punkt 5: Beslutningspunkter 

Det er besluttet at lave nye intervaller på 10 min. i Golfbox, og vi vil forsøge at sætte tidspunkter på de enkelte 

huller for at få et bedre flow på banen. 

Eventuelt: 

Bjælkehuse som kan lejes ud – AB undersøger, hvad der skal ske med Enslevgården. HH mener, at det ligger 

for tæt på skydebanen til at man kan få byggetilladelse. 

Der er af og til problemer med flowet på banen, hvor folk ikke lukker igennem. De nye golfregler skulle ellers 

hjælpe til at afvikle spillet hurtigere. 

Der laves ny udgivelsesplan for nyhedsbrevet. 

 

På næste bestyrelsesmøde: 

1. - 

2. - 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 12. august 2019 kl. 18.30 

Referent 

Lene Mølgaard Madsen 


