AABYBRO GOLFKLUB
Formanden

17-04-2019

Referat af 2. bestyrelsesmøde 2019-2020 mandag den 8. april i klubhuset kl. 17.30

REFERAT:
Pkt. 1

Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

Pkt. 2

Godkendelse af referat af 1 møde 2019
Godkendt

Ole

Pkt. 3

Enkeltsager siden sidst
Alle
a) Informationer fra formanden
Ole
1 Fondsansøgninger. Forslag til ansøgninger drøftet og klubbens toiletforhold bør være i
fokus og have høj prioritet. Ole tager kontakt til Ole Juhl vedr. ansøgninger.
2 Regelkurser. Ingrid Sørensen og Mads Wittrup sendes på kursus.
3 Company day. Drøftelse af company day med sponsorer. Tilbud sendt til sponsor.
4 Info Golf. Infogolf spiller banen og beskriver efterfølgende klubbens faciliteter
5 Handicapgolf. Der arrangeres match den 27.04.19 og den 11.05.19.
Handicapforeningen I H Aalborg står for arrangementet hvad angår forplejning.
Aabybro Golfklub stiller træner og faciliteter til rådighed. Ingen omkostning for klubben
6 Turneringer 2019. Ole tager kontakt til de sidste sponsorere til de turneringer hvor
aftalerne ikke er i hus.
b) SGN-møde i Hjørring
Vagn/Hans Kurt
Mødet var en optakt til DGU repræsentationsmøde.
Der blev aflagt regnskab for SGN og der er et stort overskud, som medfører at der bliver
fri kontingent til Regionsgolf i 2019.
Der blev endvidere drøftet greenfee aftaler, og at nogle klubber er dårlige til af
overholde, de aftaler som er indgået.
c) Møde med formænd i klubber i klubben
Et godt møde med gensidige informationer klubberne imellem.

Ole

d) Arbejdsdag
John
En fin dag som gik fantastisk godt og der blev udført rigtig meget godt arbejde.
e) Begynderudvalg og Kaninklub
Michael
Første hold kaniner 6 stk. er færdige og startet i kaninklubben. På andet hold er der
desværre kun en deltager som er startet hos Jens Pro.
Kaninklubben har 19 deltagere i alt.
f) Klubaften for nye medlemmer ultimo juni måned
Michael
Mandag den 17.06.19 kl. 19.00 indbydes alle nye medlemmer til klubaften, med lidt kaffe
og brød. De medlemmer som møder op vil blive informeret om klubben og vist rundt på
anlægget.
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g) Turneringsudvalg
Intet

Ole

h) Åbningsmatch 14.04.19
Ole
Der er tilmeldt ca. 50 p.t. Karen Hotel Søparken og Claus Royale Unibrew er sponsorer
som tidligere
i) Golfens dag 28.04.19
Jørn
Diverse markedsføringsmaterialer kan hentes hos DGU og der sættes opslag op på
hjemmesiden og Facebook. Medlemmerne opfordres til at tage en god ven eller familie
med til golfens dag den 28.04.19. Klubben er vært med en øl/vand og
klubmedlemmer vil stå til rådighed med lidt undervisning mm.
Pkt. 4

Økonomi og medlemstal
Vagn
Vagn orienterede om klubben økonomi.
Der gøres status på kontingentrestancer og de sidste medlemmer som ikke har betalt
kontaktes.

Pkt. 5

Banen / Baneudvalg
John
Banen blev åbnet til arbejdsdagen, men med forbehold for frost hvor den vil blive lukket.
Der er en del mos på banen, og greenkeeperne vil forsøge at gøde godt. Der bliver først
sået græs når der ikke længere er risiko for frost.
Der er et større arbejde i gang ved søerne som nu får skrå kanter. Det vil gøre det meget
nemmere at klippe.
Teestederne på hul 17 og 18 bliver hævet.
1. maj starter Freja i lære som greenkeeper og Aabybro Golfklub er blevet godkendt
som praktiksted for Freja.
Dræn. Hul 1, 2 og 18 er færdige og der er et hængeparti på hul 11.
Hul 15 afventer.

Pkt. 6

Projekter 2019
Alle
a) Hus- og Haveholdet er begyndt at se på en renovering af omklædningsrum.
b) Sommertilbud i uge 29. Der er enighed om at der skal satses på at få nogle
sommergæster til klubben.
Der gives et tilbud om halv greenfee samt et stjerneskud. Betaling ved tilmelding.
Ole vil undersøge muligheden for en annonce i golfaviserne.

Pkt. 7

Kommende aktiviteter
14. april kl. 09.00 Åbningsmatch
28. april kl. 11.00 Golfens Dag

Alle

Pkt. 8

Dato for næste møde mandag den 06. maj 2019 kl. 18.30
Ole har brød med

Ole

Pkt. 9

Eventuelt
Alle
Håndbogen blev drøftet og vil blive tages op til revidering. Ole vil undersøge hvor
originalmaterialet befinder sig.

Ole Nøhr
Formand
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Mai Brøndum
Sekretær
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