Formandens beretning 2018-11-07
Vi bliver ældre og begynder måske at glemme ting. Nye er kommet til, så derfor lidt
historik:
Aabybro Golfklubs seniorklub blev startet i marts måned 1995, så klubben er nu
fyldt 23 år. Jeg var ikke selv hjemme på fødselsdagen men tror, at de morgenfriske
seniorer fik en lille stærk før spilstart.
I 2018 har vi i henhold til den stadig gældende aftale med Aabybro Golfklubs
bestyrelse spillet ud kl. 08.30 fra den 1. april til den 1. oktober og kl. 09.00 i
vinterhalvåret. Banen er blokeret fra ½ time før indtil kl. 13.00 så alle i
seniorklubben og klub 11 har passeret 1. tee-sted til kl. 13.00.
Der har for godt 1 uge siden været et møde mellem klubbens formand Ole Nøhr og
repræsentanter fra klub 11`s bestyrelse og seniorklubbens bestyrelse med henblik
på at smidiggøre disse start tider, så banen kan åbnes for alle andre spillere tidligere
– måske 1, måske 2 timer tidligere. Begge klubber arbejder på sagen og i tirsdags for
1 uge siden så det ud til at virke.
Så i vinterhalvåret er der på den måde håb for at skabe spilletid, så andre spillere
kan nå en runde golf før natten falder på.
Seniorklubbens medlemstal er faldet lidt igen. Vi er nu nede på 60 medlemmer på
grund af sygdom og fraflytning. Vi averterer stadig efter flere medlemmer og
opfordrer vores medlemmer til at finde en ny golfspiller og tage vedkommende med
til spil i seniorklubben.
Nye medlemmer må dispenseres til HCP 54. Klub 11 har lidt flere medlemmer end os
– så I må godt være pågående i jeres agitation for medlemskab i seniorklubben.
Læg tryk på vores gode sociale relationer før – under og efter spillet.
Økonomien er sund og god i seniorklubben.
For 3 år siden vedtog vi en kontingentforhøjelse fra 200kr. til 250 kr. Disse penge –
sammen med indtægter fra nærmest hul-spil slår stadig til til præmier og
fødselsdagsgaver og arrangementer – som alle klubbens medlemmer har mulighed
for at deltage i.
F.eks sommerfest med helstegt pattegris som vi vist godt kan sige var en stor succes
samt medlemsmøde med gule ærter. Der er stadig muligheder. Kassererens
beretning senere redegør for tallene.

Vi planlægger igen i 2019 at spille mod Jammerbugtens seniorklub 2 gange.
Deltagerantallet har været dalende i begge klubber, men begge klubber synes, at
det skal have en chance mere. Og vejret har jo været godt begge dage på de 2 baner
og hyggen stor.
De unge i klub 11 venter på, at vi slår dem – så det vil være et must for os 2 gange i
2019. Lad os vise dem hvad vi gamle kan
Der har ikke været gode tilbagemeldinger fra vores udflugt til Øland Golfklub – og
der har ikke været muligt at få tilslutning nok til udflugter til andre klubber. Så
bestyrelsen vil ikke etablere flere af disse på tirsdage – men er villige til at arbejde
for en udflugt på en anden hverdag – med golfspil og efterfølgende spisning i en
Nordjysk Golfklub til en pris pr. næse på 250 kr. (beløb større end dette betales af
seniorklubben). Dette behandles som et indkommet forslag fra bestyrelsen til
afstemning senere.
Vi planlægger en sommerfest som i år med helstegt pattegris og tilbehør – GRATIS –
men med drikkevarer for egen regning.
Arne Frederiksen arrangerede igen i år en efterårs tur med overnatning på
Pejsegården i Brædstrup.
Vi startede med at spille golf på Tange Sø – banen, smuk spændende og svær.
Kulturel udflugt på 2. dagen til Moesgård Museum lidt syd for Aarhus – et fantastisk
besøg for unge og gamle.
Hvor gammel er Gravballemanden? Var der en der spurgte. Han er 2014 år svarede
kustoden. Hvordan kan I vide det så nøjagtigt? Kustoden svarende: Fordi han var
2000 år da jeg startede her for 14 år siden.
Besøget blev fulgt af en frokost i det grønne.
2. spilledag på Søhøjlandets Golfcenter. Vi fik testet al vores golf kunnen og fik
efterfølgende en dejlig frokost i deres restaurant.
Efter præmieoverrækkelse var der et flot show på Pejsegården. Tusind tak til Inge og
Arne for deres arrangement.
Vi tror og håber på, at de allerede ser på turen til efteråret 2019.
Også i 2018 har vi afviklet vores puttekonkurrence med 4 x spil på vores puttebane.
Den der har den laveste score i 3 runder ud af 4 er vinder af Den Gyldne Putter. Det

blev igen i år Freddy Ranø der får sit navn på tavlen samt modtager en flaske
”Gylden Snaps”. Stort tillykke til Freddy.
Vi har jo alle sammen været vidne til naturens magt hen over året med meget vand i
foråret og tørke i sommeren. Det har medført mange problemer på banen. Nu er en
stor del af dræningsarbejdet færdigt og vandet løber ned i grøfterne fra drænene. Så
der er udsigt til bedring i det kommende år.
Så lad os alle sammen stå sammen om spillet og yde den hjælp som hver af os vil og
kan for at holde banen og omgivelserne i orden.
Og snak positivt om vores bane.
Tak for den store indsats der er ydet i 2018 og også en stor tak til seniorklubbens
medlemmer for god støtte og opbakning til spil og arrangementer gennem hele
sæsonen.
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