Bestyrelsesmøde nr. 222 Grenaa Golfklub mandag den 15. juni 2020.

Deltagere: Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert
Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH) og Ole Lyng (OL)
Afbud: Kim Nielsen (KN),
Referat nr. 221 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. Det er dog endnu for
tidligt at konkludere hvorledes det vil påvirke årets endelige resultat.
Nyt fra kontoret.
Anne havde fået fri.
Bestyrelsen:
OVL.: Det ser ud til at greenfee-situationen ikke bliver så vanskelig som forventet. Der
bliver i den kommende tid gennemført en hvervningskampagne på sociale medier
(Facebook). Alle medlemmer opfordres til at ”Dele” disse opslag.
GJ.: Vi har afholdt det første Åbent-Hus arrangement, og bortset fra en lidt blød opstart så
ser det meget lovende ud. Der er tilsyneladende mange både unge og ældre der ønsker at
prøve kræfter med golfsporten. Begynderudvalget er optimistiske, og der vil blive iværksat
flere spændende tiltag hen over sommeren. Vi mangler udstyr specielt til børn og unge, så
hvis du ligger inde med noget du vil donere til klubben så kontakt Gert.
OL.:
Vi har afviklet turneringsgolf for spillere fra fremmede klubber(Corona), og har heldigvis
modtaget stor ros for en god bane, hvilket naturligvis vil smitte af på gæstelisten.
Sponsormatchen den 9. august gennemføres.
Vi laver et genopslag af reglerne for ”Godt flow” på golfbanen i det kommende nyhedsbrev
og hjemmesiden.
Den 9. september får vi besøg af ca. 110 juniorer til DM-match. Vi forventer et stort
deltagerantal i weekenden og dagene op til denne turnering. Det bliver festligt, så tag godt
imod gæsterne. Der vil blive spillet god golf, og vi kan måske opleve en eller flere
kommende ”proffer”
IA.:
Vi har allerede oplevet to ”Hole in one” Se hjemmesiden og Lokalavisen. Det ser ud til at
sponsorerne benytter sig af de udleverede prøvemedlemsskaber, det er glædeligt.
HH.: Vi har måttet investere i et nyt system til styring af vandingsanlægget. Der er blevet
brugt mange kræfter på at få anlægget funktionsdygtigt igen. Herfra skal lyde en tak for
den arbejdsindsats der er ydet, både af personale og navnlig fra frivillige. Sidste nyt.
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Anlægget virker, og skal nu bare ”køres ind”. Vær lidt tålmodige hvis I får et ”sprøjt” på
banen. Det er heldigvis godt vejr.
AB.:
De røde markeringer på hul 5 er anvisninger til vores greenkeeper i forbindelse med den
løbende afrapportering til RoboGolf-projektet. Det er derfor at den blå afstandsmarkering
er blevet fjernet. Den blev ”klippet” af robotterne.
Ansøgning angående midler til udstyr til begyndere er udarbejdet og afsendt.
Beslutningspunkter:
Kontrakten med Teebox er underskrevet, og vi afventer spændt opsætning af en
golfsimulator. Forventet opstart september 2020.
Bestyrelsen gennemfører forskellige ændringer på banen. Offentliggørelse vil ske i
Nyhedsbrevet.
Der oprettes et nyt udvalg. Skov- og Forskønnelsesudvalget. Deltagere: Irene Albrechtsen,
Torben Simonsen og Hans Husum.

Næste ordinære bestyrelsesmøde 10. August 2020 kl 18.30
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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