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Bestyrelsesmøde nr. 216 Grenaa Golfklub mandag den 13. januar 2020. 

Deltagere: Ole Lyng (OL), Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Hans Husum (HH), 
Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ) og Kim Nielsen (KN) 

Referat nr. 215 godkendt. 
Da Gert havde et andet møde kl. 19.30 behandlede vi begynderudvalget først. 
 
Udvalget har valgt at lave Åbent Hus på følgende datoer i 2020. Den 4., 18, og 26. april kl. 
14.00-16.00 samt den 10. maj kl. 11.00-13.00. Program og indhold kan ses på 
hjemmesiden og på brochurer i klubben. 
 
Der annonceres i lokalavisen og på lystavlen på Århusvej. 
 
Vi vil også i 2020 lave specialarrangementer for udvalgte målgrupper (virksomheder, 
institutioner, andre foreninger etc.) 
 
Regnskab (OVL):  
 
Nyt fra kontoret: 
Anne havde fået fri grundet sygdom 
 
Bestyrelsen: 
OL: Vi har stadig ledige turneringsdatoer, men mangler sponsorer til disse. Emner 
eftersøges. 
 
HH: Ingen nyheder fra banen. 
 
IA:Vi er forud med sponsorater, men arbejder stadig videre for at tiltrække endnu flere. 
Vi får besøg af Highlanders den 20. juni 2020, det skal nok blive festligt. 
 
KN: Der sættes tagrender på det nye skur. Bestyrelsen efterlyste flere el-skabe i 
”stueetage” KN ser på forskellige løsninger. 
 
AB: Der har været afholdt indledende møde med de øvrige Skandinaviske deltagere i et 
nyt Robotprojekt støttet af Sterf(Skandinavien fælles organisation for golfbaner)  
 
Når projektet er endeligt godkendt, vil vi offentliggøre projektteksten og lave henvisninger 
til diverse hjemmesider. Kort omhandler projektet et 3 års forsøg på afdækning af fordele 
og ulemper ved anvendelse af robotklippere på golfbaner i Skandinavien. 
 
Der er etableret en ny golfring kaldet Mer’Golf med deltagelse af fem golfklubber. Der 
arbejdes på at udvide gruppen. Se mere på hjemmesiden.  
 
Beslutningspunkter: 
I 2020 afholdes bestyrelsesmøderne på følgende datoer: 13/1 – 17/2 – 9/3 – 14/4 – 11/5 – 

15/6 – 10/8 – 14/9 – 19/10 – 9/11 



 

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

Nyhedsbrevet vil blive udsende en uge efter bestyrelsesmøderne. Se udgivelsesplanen på 

hjemmesiden. 

Der afholdes strategimøde i bestyrelsen den 1. februar kl. 9.00 

Der afholdes forårsmøde med klubbens medlemmer den 27. februar kl. 19.00 i klubhuset. 

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde 17. februar 2020 kl 18.30 
Ref.: Anthony Bjerregaard. 
 

 

 


