Bestyrelsesmøde 231 Grenaa Golfklub tirsdag den 9. marts 2021.
Deltagere: Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans
Husum (HH) og Kim Nielsen (KN). Mødet blev holdt virtuelt pga. Corona
OVL.: Redegjorde for regnskab pr. februar 2021. Det ser fornuftigt ud. Vi diskuterede atter
de restancer som er for høje, og der er udarbejdet en procedure, således at vi får styr på
dette.
Fremadrettet vil alle nye medlemmer skulle tilsluttes via betalingsservice, og vi opfordrer
nuværende medlemmer om at tilslutte sig betalingsservice. Ovenstående vil lette det
administrative arbejde i klubbens sekretariat. For medlemmer der ikke ønsker at bruge
betalingsservice, vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr.
HH.: Vi arbejder i øjeblikket på at renovere bunkers og der er opslag i klubhuset angående
dette. Der arbejdes løbende på banen med forskellige vinteraktiviteter. Vi har indkøbt en
ny greenklipper og glæder os til at tage den i brug.
Medlemmerne opfordres til at orientere sig via hjemmesiden ang. Lukning af banen her i
vintersæsonen. Vores medarbejdere får mange telefonopkald, så vi opfordrer derfor alle til
at orientere sig via hjemmesiden. Vi flytter teestederne på hul 16, når det kan lade sig
gøre.
GJ.: Vi starter snart på planlægning af forårets rekrutteringsaktiviteter, datoer meldes ud
så hurtigt som muligt. Vi har lavet et træningstilbud til nybegynderne fra sidste år.
KN.: Der er opsat nye LED-lamper i Bagrummet. De nye EL-skabe er færdige, så hvis du
ønsker et sådant, så kontakt Irene på kontoret.
AB.: Vi har fundet en ny WEB-master. Vi har købt nye moduler til Golfbox, tidsbestilling til
hjemmesiden og betalingsmodulet. Samarbejde med Randers Fjord om træning af
nybegyndere. Ny boldmaskine og etablering af venskabsklub, mere herom senere.
Eventuelt: Vi eksperimenterer med nye Teestedsskilte. KN og AB. Vi har modtaget en
opfordring vedr. venskabsklubber AB arbejder videre med dette. Vi har søgt fondsmidler til
rekruttering af nye medlemmer. Arbejder på etablering af shelters på banen KN og AB.
Tilbud om Fibernet AB.
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 13. april 2021 kl. 16.00
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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