Bestyrelsesmøde 232 Grenaa Golfklub tirsdag den 13. april 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. marts 2021. Det ser fornuftigt ud. Vi har nu styr på
restancerne, og der er lagt en plan for hvorledes vi undgår en lignende situation igen.
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. Der arbejdes løbende på banen med
forskellige forårsaktiviteter. Vi har indkøbt en ny greenklipper og glæder os til at tage den i
brug.
GJ.: Det nye nøglesystem er næsten klart til at blive rullet ud, mere herom senere. Vi var
desværre ramt af dårligt vejr ved de to første Åbent Hus-arrangementer, så nu håber vi på
sol til de næste to.
KN.: Der arbejdes på højtryk på klargøring af Caféen, således at vi kan åbne under
hensyntagen til de henvisninger/restriktioner, som vi modtager fra myndighederne. Billeder
til de nye Teesteds-skilte er klar til levering.
AB.: Vi har modtaget støtte fra Norddjurs Kommune ”Bevæg dig for livet” puljen. Der
arbejdes på etablering af ”Grenaa Golfklubs Venner”, vedtægter er udarbejdet og sendt til
advokat. Der opsættes hylde i klubhuset til pokaler. Der er indført nye betalingssystemer
på Golfbox. Se kommende Nyhedsbrev.
Eventuelt: Vi tilslutter os muligheden for fibernet. Disc-golf fravælges. Tysk golfsamarbejde
afvises. Vi overvejer at annoncere i de kommende golfblade.
Nyt brev vedr. Ready-golf, vi arbejder på en mulig løsning/forslag.
Medlemmerne opfordres kraftigt til at huske på at vi endnu har en virus, som også kan
ramme golfspillere. Pas nu på hinanden.
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 11. maj 2021 kl. 16.00
Ref.: Anthony Bjerregaard.
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