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Bestyrelsesmøde nr. 219 Grenaa Golfklub lørdag den 28. marts 2020. 

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

Af hensyn til smittefaren blev mødet afviklet udenfor på terrassen foran Klubhuset. Både 
Hans og Kim er stadig i karantæne, så de var med på telefonen. 
 
Mødet drejede sig om hvorledes bestyrelsen skal agere set i lyset af risikoen for 
Coronasmitte. 
 
AB: Jeg har i de seneste dage været i kontakt med de øvrige klubber på Djursland, og den 
overvejende indstilling er, at vi skal afvente den udmelding der kommer fra regeringen på 
tirsdag den 31. marts, og herefter hvis det er muligt set i lyset af lovforslaget åbne for spil 
på banen den 1. april 2020. 
 
Vi drøftede forskellige indstillinger og der fremkom selvfølgelig mange synspunkter, men 
resultatet blev at AB skulle tage kontakt til de øvrige klubber således at vi kan stå sammen 
som en enhed, når vi åbner.  
 
Det vil også være hensigtsmæssigt hvis vi så vidt muligt har det samme regelsæt overfor 
medlemmerne, naturligvis med hensyn til de enkelte klubbers forskelligheder. 
 
Jeg har efterfølgende været i kontakt med formændene fra de andre klubber og lovet dem 
at lave et udkast til regelsæt som vi alle kan tage udgangspunkt i. Lübker har allerede 
åbnet, så de har truffet deres eget valg. 
 
Dette oplæg bliver sendt ud i løbet af weekenden, og det er herefter op til klubberne selv 
at informere deres medlemmer. 
 
Som inspirationsmateriale vil jeg bruge materialer fra Hørsholm, Kokkedal og Lübker. 
Herefter kan klubberne selv rette udkastet til, så det passer til dem. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde 14. april 2020 kl 18.30 
Ref.: Anthony Bjerregaard. 
 
 
 


