Årsberetning for 2018
til generalforsamling
Aabybro Golfklub 2019
INDLEDNING
2018 blev et år vi kan huske tilbage på, på grund af en usædvanlig varm og god sommer
med mange dejlige sommerdage (ca. 72) i forhold til tidligere år.
Året startede med en åbning i april måned hvor banen var i god stand i forhold til
tidspunktet.
Åbningsmatchen den 8. april blev igen en succes med god tilmelding og et godt
arrangement.
Desværre ser vi generelt der er besvær med at tiltrække deltagere til matcherne. Der
opfordres hermed til at medlemmerne tilmelder sig i god tid for at gøre det nemmere for
turneringsudvalget.
BANEN:
Det varme vejr gav lidt problemer med at græsset ikke var grønt.
Det ændrede sig dog hurtigt da der kom mere normalt vejr. Det gav os i løbet af kort tid
forholdsvis grønne baner. Dog måtte der eftersås enkelte steder.
Bestyrelsen modtog som bekendt opsigelse fra Jens Mølgaard pr. 30. 9. 2018, som ønskede
nye udfordringer. Vi ønsker Jens held og lykke i det nye job.
Det gav pludselig de tilbageværende greenkeeperne nok at se til.
Med deres ihærdige indsats i hele efteråret, hvor der blev taget ansvar og vist ejerskab
samt vilje, fik vi forholdsvis hurtig en bane der gav positiv omtale fra både medlemmer og
greenfee spillere.
PROJEKTER:
Der blev 2018 foretaget forskellige drænings- og rørlægningsopgaver som vi har høstet
god erfaring med. (Hul 7, 12, 2). Der fortsættes i det nødvendige omfang.
I forbindelse med bl.a. dræning har vi søgt flere fonde om økonomisk tilskud. Det er d.d.
blevet til et bidrag på kr. 75.000,- fra SE Vækstpulje Nyfors.
Som det sikkert er bemærket blev der fældet en del træer hist og her som er blevet
erstattet af nye. Vi skylder Jørgen Skeel, Birkelse Hovedgård en stor tak for ca. 200
sponsorerede nåletræer.
Stor tak til leverandør samt HUS OG HAVEHOLDET der har stået for afhentning og
plantning.
Klubben har i 2018 fået et springvand i søen ved hul 9. Springvandet er sponsoreret af
Himmerland Forsikrings fond og Himmerland Forsikring.
Yderligere fondsøgninger:
Nordea-fonden har bevilget kr. 20.000,- til nye udslagsmåtter
Hos SE Vækstpulje Nyfors og elselskabet ENIIG er der søgt om restbeløbet til udslagsmåtter.
Her venter vi på en afgørelse.
FRTISPIL:
Der har igennem året været arbejdet på at finde fritspils muligheder uden at det har givet
noget resultat.
Vi holder stadig øjne og øre åbne for nye muligheder.
Aftalen med Jammerbugt er stadig kørende.

INDENDØRS TRÆNING:
Som tidligere oplyst har indendørs træningsmuligheder på Aabybro Efterskole været inde i
billedet. Desværre blev det af forskellige grunde ikke aktuelt sidste vinter.
På grund af visse problemer har projektet været forsinket. Som det har været bekendtgjort
ville det starte den 15. januar 2019. Det blev ikke tilfældet da skolen var på skiferie og
alarmsystemet ikke var opdateret. Derfor blev det udsat til den 22. Vi har tirsdage og
torsdage til rådighed fra 19.00 – 21.00.
MEDLEMSTAL:
Vi har ved udgangen af 2018 desværre konstateret et fald i medlemstallet som begrundes
med årsager.
I løbet af 2018 var der et stigende antal nybegyndere (ca. 35) i forhold til året før. Vi må
desværre konstatere at en del af dem ikke bliver medlem hos os. Mange kan ikke finde
tiden til at spille golf. Vi må håbe de får lyst og tid til at melde sig ind i klubben på et
senere tidspunkt.
INFORMATION
Informationer om hvad der sker i klubben vil i stor udstrækning fremover ske gennem de
sociale og digitale medier.
Derudover vil vi selvfølgelig informere som tidligere ved f.eks. klubnyt via mail, og opslag i
klubhuset.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at være med til at informere udadtil om klubben,
bl.a. ved hjælp af FACEBOOK for at få informeret længere ud om hvad der sker i klubben.
HUSK: VI MEDLEMMER ER DE BEDSTE AMBASSADØRER KLUBBEN HAR.
OPSAMLING AF SØBOLDE:
Klubben har indgået en aftale med et firma der samler bolde i vores søer. Aftalen
genforhandles til efteråret.
Alene i søen ved hul 9 påstod de at have samlet ca. 6000 bolde
SAMARBEJDE MED SØPARKEN:
Klubben har indgået en aftale med Hotel Søparken. Det er et godt tilbud som vi forventer
os meget af i den kommende sæson.
Det er tanken at klubber i andre klubber skal blive fristet af tilbuddet.
Tilbuddet kan ses på vores hjemmeside.
SPORTSLIGE RESULTATER:
Igen i år har vi været repræsenteret i DGU´s danmarksturnering med 1 damehold og 2
herrehold.
Dameholdet spillede sig frem til slutspillet for oprykning til 3. division som blev afgjort på
Fyn. Desværre måtte holdet tage hjem uden oprykning. Flot resultat alligevel.
Divisionsholdet for herrer var med i oprykningsræset til det sidste men måtte desværre se
sig henvist til 2. pladsen i puljen. Kvalifikationsholdet fik en pæn placering.
Derudover har der været hold med i Regionsgolf uden det blev til nogen puljevindere
men pæne resultater.
Igen i år har vores juniorer som sædvanlig markeret med flotte resultater.
FRIVILLIGE HJÆLPERE:
Der er igen i 2018 blevet gjort et stort stykke frivilligt arbejde på mange områder og i
mange klubudvalg. Det har meget stor værdi for klubben når der bliver udført frivilligt
arbejde. Begrebet ”løsarbejdere” som skal forstås som de medlemmer der ugentligt
udfører arbejde på banen f.eks. klipper rough, vedligeholder bunkers, tømmer
skraldespande og jagter muldvarper m.m.

Hus og Have har udover deres normale område også givet en hjælpende hånd på
baneområdet.
Det samme har DET GRØNNE BANEHOLD på trods af løbende frafald igennem sæsonen
pga. sygdom m.m. Der vurderes på om der er andre måder at bruge deres arbejdskraft.
Der bliver også gjort et godt stykke socialt arbejde gennem klubberne i klubben og
Søndagsgolf i vinterperioden. Det er med til at give et godt sammenhold.
Skulle der være nogen der har lyst og tid til at deltage i frivilligt arbejde er man
velkommen til at kontakte bestyrelsen.
STOR TAK TIL ALLE DER HAR YDET EN STOR INDSATS.
NYE REGLER:
Som det sikkert er de fleste bekendt er der kommet nye regler pr. 1. januar 2019.
Der er blevet afholdt 3 kurser internt i klubben med ca. 150 medlemmer. Der vil løbende
blive vurderet om der er behov for ekstra.
NYT HCP-SYSYEM:
Til orientering bliver der indført nyt HCP-system fra 2020. Der vil komme mere om det
senere på året, når vi kender ændringerne.
NYT KONTROLSYSTEM
Bestyrelsen har planer om at lave et nyt kontrolsystem til hjælp for baneservice/kontrol. De
runde mærker i forskellige farver udleveres ikke i år
Greenfeebilletter vil fremover være med stregkode og elektronisk aflæsning. Derfor er de
gamle ugyldige og kan byttes på sekretariatet.
ANSATTE.
Der skal lyde en stor tak til klubbens ansatte for deres indsats i det forløbne år.
BESTYRELSEN:
En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018. Der har været en god kemi og
respekt for de synspunkter der har været i drøftet gennem året.
Det vil også være et tema for 2019 da alle på valg modtager genvalg.
Bestyrelsens opgaver fremover vil fortsat være at sikre, at Aabybro Golfklub drives og
udvikles i overensstemmelse med klubbens vedtægter, forretningsorden og den til enhver
tid gældende strategi og udviklingsplan der er lagt.
Alle ønskes en god golfsæson
Tak.

