
 

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

Bestyrelsesmøde 233 Grenaa Golfklub tirsdag den 11. maj 2021. 

Deltagere: Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans 
Husum (HH) og Kim Nielsen (KN).  
 
OVL.: Redegjorde for regnskab pr. april 2021. Det ser fornuftigt ud. I det kommende 
Nyhedsbrev vil vi annoncere kravet om betalingsservice. 
 
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 har renoveret de fleste bunkers med nyt sand. Der kommer et afsnit i næste 
Nyhedsbrev omhandlende sand. Skovholdet er under etablering, og vi glæder os til 
arbejdet. Vi holder et skarpt øje med vores udstyr m.h.p. udskiftninger. Der sættes 
advarselskilte op ved hul 16. Par3 banen skal måske ændres. Baneudvalget kommer med 
et oplæg. 
 
GJ.: Det nye nøglesystem er næsten klart til at blive rullet ud, onsdag den 12. maj. 
Vi har ikke været så heldige ang. Åbent Hus-arrangementerne. 30 prøvemedlemmer. Vi 
gentager arrangementerne i løbet af juni. 
 
KN.: Billeder til de nye Teesteds-skilte er klar til levering. Vi har en mår på loftet i 
klubhuset. Forslag til at han skifter bolig modtages gerne. Vi er klar til at tage køkkenet i 
brug mandag den 17. maj. Husk myndighedernes retningslinjer for Cafédrift. 
Nedløbsbrønde skal rengøres Djurslands Kloarkservice tilkaldes. 
 
AB.: Vi kan ikke med fordel etablere en venskabsklub. Vi fortsætter med donationer i.f.m. 
momsrefusion. Mere herom i Næste Nyhedsbrev. Der opsættes hylde i klubhuset til 
pokaler. Der er indført nye betalingssystemer på Golfbox. Se kommende Nyhedsbrev.  
 
Der etableres Caféudvalg. Fra bestyrelsen deltager KN og OVL. 
 
Eventuelt: Vi har annonceret i de kommende golfblade. Alle klubbens medlemmer kan fra 
den 12. maj trække 2 spande bolde pr. dag i 2021. Der etableres udlejningssæt til gæster. 
Henvendelse fra Kystvejens Hotel angående samarbejde. AB Vi mangler en trailer. Der 
arbejdes på løsning. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 8. juni 2021 kl. 16.00 

Ref.: Anthony Bjerregaard. 


