1. juli, som vi forbinder med sommer og sol, er overstået. Desværre har det ikke set for godt ud med
hverken sol eller sommer, men lad os håbe det ændrer sig.
Derimod har vi i foråret haft en positiv oplevelse med vores bane. Det er en fornøjelse at komme i klubben,
og møde de mange medlemmer og gæstespillere som er positive og roser vores bane.
Det har vi alle i klubben en aktie i. Både ansatte, medlemmer og bestyrelse. Vi har passet på og forbedret
vores bane bl.a. ved at gennemføre et dræningsprojekt, som vi kan se, har haft en god effekt. Vi kan også se
at beslutningen om at spille efter vinterregler med oplægning på måtter og spille på vintergreens har været
rigtig. Det har gjort, at banen i den hårde vintertid har været skånet og alligevel er blevet åbnet forholdsvis
tidligt.
I maj måned blev der udsendt et spørgeskema til ca. 1/3 (ca. 250) af klubbens medlemmer gennem
Golfspilleren i Centrum. Desværre må vi konstatere, at der er under 25 % der har svaret på skemaet.
Spørgeskemaet er et redskab for bestyrelsen til at registrere, hvad medlemmerne har af ønsker og
kommentarer til forbedringer, ud over de projekter vi vil sætte i gang eller planlægger på sigt.
Der er i foråret blevet arbejdet på en del projekter som f.eks. fortsat dræning, som der løbende vil blive
fulgt op på, flytning af banetoilet, ny belysning og parkeringsforhold, nye teestedskilte, fældning og
opstamning af træer, etc.
Der har også være aktivitet på andre fronter, især på, at få flere medlemmer i klubben. Nogle af vores
medlemmer har gjort et stort stykke arbejde med, at få ”Firmagolf” op og stå. De har haft fat i mange
firmaer, med henblik på, at få dem til, at tilbyde deres medarbejder muligheden for, at prøve kræfter med
golfen. Et projekt vi også vil taget fat på i 2018.
Andre medlemmer har påtaget sig opgaven, ”Tag en ven med” over flere aftener, hvor medlemmer kan
tage en ven, kollega eller hvem det nu måtte være, med ud og prøve golfen. Sidste aften i denne række er
mandag d. 21. august kl. 17.
På det sportslige område, har første halvdel af 2017 været spændene med mange flotte resultater.
Vores 3. divisionshold ligger nr. 1, så vi håber, at de i de resterende matcher kan holde det høje niveau.
Der udover har vi 2 regionshold, som er gået videre, så det bliver spændende at følge dem.
Til turisterne og andet godtfolk i sommerlandet har vi lavet en flyer, som bestyrelsen har omdelt til hoteller,
camping pladser og turistkontorer. Denne flyer fortæller om Aabybro Golfklub, og vi håber den kan være
med til at få fat i flere greenfee spillere. Disse flyer’s er omdelt i ca. 4000 ex i sommerlandet.
Til slut vil bestyrelsen ønske alle en fortsat god sæson og håbe på mere sommervejr.
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