AABYBRO GOLFKLUB
Formanden
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Referat af 1. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 4. marts i klubhuset kl. 17.30

REFERAT:
Pkt. 1

Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

Pkt. 2

Godkendelse af referat af 10. møde 2019
Godkendt

Ole

Pkt. 3

Konstituering
Konstituering gennemgået og godkendt. Sendes til klubsekretær, protræner,
greenkeepere, opslagstavler og hjemmesiden.

Ole

Pkt. 4

Mødestruktur for bestyrelsen 2019-2020
Mai
Mødestruktur og emner for bestyrelsen opgaver 2019-2020, gennemgået og godkendt.

Pkt. 5

Forretningsorden 2019-2020 og Udviklingsplan 2016-2020
Mai
Forretningsorden 2019-2020 godkendt, underskrives og sættes i protokol.
Udviklingsplanen tages op løbende hen over året til udarbejdelse af en ny udviklingsplan
2020-2024. Bestyrelsesmedlemmerne tager løbende fat på de områder som de hver især
repræsenterer.

Pkt. 6

Enkeltsager siden sidst
Alle
A) Informationer fra formanden
Ole
1 Fondsansøgning til DGI og DIF. Der er nu igen mulighed for at søge fonden.
Ansøgningsskema rekvireres.
2 Regelundervisning. Der arrangeres en ny aften med regelundervisning. Hans Kurt
kontakter Lars Rolighed for aftale om dato. Hans sender info ud via klubnyt.
3 SGN møde i Hjørring. Vagn og Hans Kurt deltager.
4 Begyndere. Der starter 5-6 nybegyndere tirsdag den 5.3.19.
B) Golfhub
Ole
Tilbud til klubben om deltagelse i ordning om rabatter i forhold til greenfee billetter.
Tilbuddet er for dyrt, og klubben afventer og ser udviklingen af Golfhub.
C) Opsamling fra generalforsamling
Ole
Drøftelse af de emner som kom frem på GF. Bl.a. Diskussionen vedr. budget og
kontingenter. Det skaber forvirring, når det er budget 2019, der skal fremlægges og
kontingentsatser for 2020, som skal fastlægges/godkendes.
Til næste generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at der ændres i vedtægterne
vedr. dagsorden til generalforsamlingen, således at man fremlægger budgettet og
fastsætter kontingentsatserne.

Pkt. 7

Økonomi og medlemstal
Vagn
Medlemstal pr. d.d. 619 medlemmer, heraf 481 aktive damer og herrer.
Bestyrelsen håber medlemstallene holder. Der er sendt rykkere ud vedr.
kontingentrestancer på 68.000 kr. Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, som er i
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restance, til at få betalt deres kontingent.
Ole Juhl er p.t. ved at indhente sponsoraterne og det ser lovende ud.
Økonomien ser fornuftig ud og kører planmæssigt.
Pkt. 8

Banen / Baneudvalg
John
Greenkeeperne har været på sprøjtekursus og alle er bestået.
Der er blevet indberettet til Greendata vedr. klubbens brug af sprøjtemidler. Klubben må
forvente at der i 2020 skal indkøbes en ny sprøjte, da den nuværende ikke lever op til de
krav der i dag stilles.
Greenkeeperne går nu i gang med at vertikalskære, gødskning, prikning og tromle
greens.
John og Ole er ved at planlægge arbejdsdagen og de håber på stor tilslutning.
Der starter en ny praktikant i greenkeeperstaben. Freja - en ung kvinde som er
interesseret i en uddannelse som greenkeeper. Freja kommer fra Sindal Golfklub, hvor
hun har prøvet faget af.

Pkt. 9

Projekter 2019-2020
Alle
Dræningsprojekter
John
Der fortsættes med at dræne og næste hul bliver hul 1.
Der sættes skilte op p teestederne, med information om at hullet ikke må spilles når der
arbejdes på banen.

Pkt. 10

Kommende aktiviteter
13. marts kl. 19.00: Møde med formænd i klubber i klubben
30. marts kl. 08.30: Arbejdsdag
14. april kl. 09.00: Åbningsmatch
28. april kl. 11.00: Golfens Dag og Åbent Hus

Alle

Pkt. 11

Dato for næste møde mandag den 08.04.19 kl. 17.30
Mai har brød med

Ole

Pkt. 12

Eventuelt
Alle
Drøftelse af Company Day for Nordjysk Vin og Skoda. Skoda er ikke længere sponsor, og
Nordjysk Vin overvejer, om der skal være match i 2019.

Ole Nøhr
Formand
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Mai Brøndum
Sekretær
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