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Bestyrelsesmøde nr. 220 Grenaa Golfklub tirsdag den 14. april 2020. 

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

Referat nr. 218 og 219 godkendt. 
 
Regnskab (OVL):  
Regnskabet blev gennemgået, og der er ingen tvivl om at Corona-situationen vil påvirke 
klubben økonomisk både hvad angår indtægter og omkostninger. OVL fremlagde 
forskellige senarier, og det blev aftalt at han skulle præsentere et revideret budget på det 
kommende bestyrelsesmøde i maj. 
 
Nyt fra kontoret. 
Anne har arbejdet hjemmefra siden nedlukningen, men vi forventer at åbne kontoret 
mandag den 20. april med normal åbningstid (se hjemmesiden). Det betyder, da klubhuset 
stadigt er lukket, at man kun kan komme i kontakt med personalet på kontoret pr. telefon, 
og derigennem få lavet en aftale. Vi venter stadig på en åbning af klubben og Caféen. 
 
Bestyrelsen: 
KN.: Der monteres nye tagrender på skuret. Nye lamper i bagrummet. 
 
GJ.: Det blev aftalt at hele aktiviteter vedr. Åbent Hus og Golfens dag tages op til revision. 
Gert indkalder relevante personer og forventer at have et oplæg klart til offentliggørelse i 
løber af maj. Vi forventer/håber at gå i ”luften” i juni. 
 
OL.: Ole foreslog at vi fjerner alle de rød pæle ved søerne således at det er søkanten der 
markerer strafområdet. Vi fastholder startintervallerne i Golfbox på 8 min. Flere matcher er 
aflyst. Se hjemmesiden. 
 
IA.: Irene foreslog at vi fremadrettet skal tage nye initiativer set i lyset af Corona. Det er 
naturligvis emner som vi skal have taget op når vi kommer på den anden side og skal 
have evalueret hvorledes vi kan forberede os på noget lignende i fremtiden. 
 
HH.: Der har været brud på vandingsanlægget, det er repareret og fungerer. KN spurgte til 
sand i bunkers. HH undersøger hvor sagen står. 
 
AB.: Vi har modtaget tilbud om golfsimulator fra TeeBox med hus og simulator. Vi 
gennemgik det udsendte materialer og efter en debat om for og imod blev vi enige om at 
søge flere informationer før en beslutning kan træffes. 
 
Beslutningspunkter: 
Der lukkes op for 3 og 4 bolde i morgen og den 15. april og for gæster den 16. april.  
 
Træningsområdet kan anvendes med begrænsning (brug egne bolde). 
 
Der vil blive udsendt nærmere angående træningsområdet i Nyhedsbrevet den 20. april. 
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Alle klubber i klubben er suspenderet indtil videre. Det henstilles til alle at man først går ud 
når man har tid. Pres ikke den bold der går foran. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde 11. Maj 2020 kl 18.30 
Ref.: Anthony Bjerregaard. 
 
 


