
 

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

Bestyrelsesmøde 234 Grenaa Golfklub tirsdag den 8. juni 2021. 

Deltagere: Anthony Bjerregaard (AB), Gert Jørgensen (GJ), Hans Husum (HH). 
Fraværende Ove Lund (OVL)og Kim Nielsen (KN).  
 
Vi gennemgik regnskab pr. maj 2021. Det ser stadigt fornuftigt ud. I det kommende 
Nyhedsbrev vil vi annoncere at vi har indgået aftale med et inkassofirma angående 
fremtidige restancer. OVL laver et udkast til tekst til Nyhedsbrevet 
 
HH.: Vi har renoveret de fleste bunkers med nyt sand. Der kommer et afsnit i næste 
Nyhedsbrev omhandlende sand og bunkers.  
 
Der er desværre både medlemmer og gæster der har bemærket at renovering af den 
gamle, nu slettede bunker på hul 3, ikke er gået så godt som vi havde håbet, men det er 
stadig muligt at rette skaden. 
 
Det gamle teested på hul 16 er nu fjernet, så nu må vi blot vente på at græsset gror. For 
nuværende skal der droppes uden straf på området. (Blå pæl med grøn top).  
 
Hullerne i vejen er blevet repareret og der er etableret ”Bump” af hensyn til hastigheden. 
 
GJ.: Det nye nøglesystem er blevet rullet ud, så nu mangler vi kun de personer der skal 
have adgang til kontoret. Formændene fra de forskellige udvalg der har behov for at få 
adgang skal henvende sig til Irene.  
 
Vi prøver at afvikle flere Åbent Hus-arrangementer. Det første søndag den 20. juni kl. 
10.00 og kl. 12.00. Der skal annonceres i lokalavisen. 
 
AB.: Baneservice- og Kontroludvalget har fået lavet nyt oplæg som blev godkendt, og vi 
forventer at de går i gang med arbejdet snarest muligt. Vi fortsætter med donationer i.f.m. 
momsrefusion. Der er indført nye betalingssystemer på Golfbox. Mere herom i Næste 
Nyhedsbrev. 
 
Eventuelt: Svanerne har fået 5 små. Se billeder i Nyhedsbrevet. Vi kikker på EL-ladere til 
P-pladsen. Vi diskuterede rabatordninger og fortsætter på næste B-møde. Der afholdes 
reception for Caféen den 26. juni. Program offentliggøres på FB og i Nyhedsbrevet. Vi 
deltager ikke i DGU´s Rep.-møde. 
 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde. 10. august 2021 kl. 16.00 

Ref.: Anthony Bjerregaard. 


