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Bestyrelsesmøde nr. 221 Grenaa Golfklub mandag den 11. maj 2020. 

Deltagere: Irene Albrechtsen (IA), Ove Lund (OVL), Anthony Bjerregaard (AB), Gert 
Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH), Kim Nielsen (KN), Ole Lyng (OL) og Henning 
Knudsen Baneervice og -kontroludvalget. 

Referat nr. 220 godkendt. 
 
Bestyrelsen havde inviteret Henning Knudsen fra Baneservice og -kontroludvalget, som 
redegjorde for de opgaver og retningslinjer som udvalget arbejder efter. Vi diskuterede en 
revision af retningslinjerne, som skal foretages kontinuerligt, således at de altid er 
opdaterede. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med udvalgets arbejde og bad Henning 
give udvalgets medlemmer et ”klap på skulderen” for veludført arbejde. 
 
Regnskab (OVL):  
Regnskabet blev gennemgået, og der er ingen tvivl om at Corona-situationen vil påvirke 
klubben økonomisk både hvad angår indtægter og omkostninger. OVL fremlagde 
forskellige senarier, som blev taget til efterretning. 
 
Nyt fra kontoret. 
Anne var sygemeldt. 
 
Bestyrelsen: 
KN.: Der monteres nyt tag på terrassen. Trappe ved klubhus repareres. 
 
GJ.: Det blev aftalt at hele aktiviteter vedr. Åbent Hus og Golfens dag tages op til revision. 
Gert indkalder relevante personer og forventer at have et oplæg klart til offentliggørelse i 
løber af maj. Vi forventer/håber at gå i ”luften” i juni. 
 
OL.: Der er søgt om lempelse på hul 13 og 14 hos DGU, og der er givet tilladelse til 1. 
januar 2021. Ole foreslog, at vi fjerner alle de rød pæle ved søerne således at det er 
søkanten der markerer strafområdet. Det er besluttet og retningslinjer vil blive 
kommunikeret ud til medlemmerne via opslag i klubhuset og Nyhedsbrevet. 
 
IA.: Alle sponsorer har nu modtaget greenfeebilletter og tilbud om prøvemedlemsskaber. 
 
HH.: Der har været brud på vandingsanlægget, det er repareret men nu virker 
elektronikken ikke. Der arbejdes ihærdigt på at genetablere anlægget, men på nuværende 
tidspunkt kan der ikke gives en eksakt dato for reetableringen.  
 
AB.: Vi har modtaget tilbud om golfsimulator fra TeeBox med hus og simulator. Vi 
gennemgik det udsendte materialer og efter en debat om for og imod blev vi enige om at 
søge flere informationer før en beslutning kan træffes. 
 
Beslutningspunkter: 
Det er tidligere besluttet at HCP-index på hullerne skal tages op til revision. Det er sket og 
ændringerne bliver gennemført i løbet af maj måned (se scorekortet). Teestedsskiltene vil 
løbende blive rettet og ligeså baneguides, men det kommer senere. 



 

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

Øget brug af FaceBook. Der hentes ekstern hjælp med henblik på at opgradere klubbens 
viden og færdigheder på dette område. 
 
Der indkøbes en ny computer til kontoret. Der er bestilt asfalt til indkørslen. Åbningstid på 
kontoret er angivet ved opslag. Toilettet på banen genåbnes. For bedre flow på banen, 
udstyres scorekortet ved vejledende tider for spil af de enkelte huller. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde 15. Juni 2020 kl 18.30 
Ref.: Anthony Bjerregaard. 
 
 


