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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      14-05-2019 

 

Referat af 3. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 6. maj i klubhuset kl. 18.30 

 

DAGSORDEN: 

 

Pkt. 1 Velkomst og dagsorden     Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat af 2. møde 2019    Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 3  Enkeltsager siden sidst     Alle 

 a) Informationer fra formanden    Ole 

 1 Båltaler. Ole tager kontakt til div. emner 

 2 Turneringsudvalg. Ole og Hans afholder møde med Jytte Due vedr. div. opgaver ved 

 match mm. 

 3 Problemer med terminal ved indtjekning og betaling. Der er kontakt med Golf Box 

vedr.  problemerne, som skyldes printeren. Drøftelse vedr. finansiering af køb af ny terminal mm 

 4 Oprydning efter regionsgolf og juniorturnering. Der sendes besked ud til alle som 

 afvikler match med efterfølgende spisning. Alt pap og andet affald skal smides direkte 

 ud i containeren og ikke brokkes ned i skraldeposer i køkkenet. 

 5 Handicapgolf 11. maj. Der afvikles endnu et arrangement med handicapgolf.  

 

 b) Golfens dag søndag den 28.04.19    Ole 

 Der mødte ca. 14 interesserede gæster op, og måske kommer der 10 nye medlemmer 

 ud af de besøgende. Vi glæder os til at modtage de nye medlemmer. 

 

 c) Håndbog -revidering af materiale    Ole 

 Udsat til næste møde 

 

 d) Sponsormatch – planlægning og indbydelse   Ole/Vagn 

 Der sendes en sommerhilsen til sponsorerne med en reminder om at sponsormatch afvikles 

 den 8. september. Der sendes indbydelser ud efter sommerferien. Ole og Vagn tager en 

 snak med Ole Juhl vedr. matchen. 

 

 e) Bestyrelsesudflugt     Mai 

 Bestyrelsen spiller banen i Aabybro og mødes til fællesspisning hos Ole og Jette  

 

 f) Status på begyndere     Michael 

 Stort set alle nybegyndere har valgt at melde sig ind i Aabybro Golfklub, bestyrelsen byder 

 alle nye spillere velkomne. 

 Kaninklubben spiller bag 9 en gang i måneden for at lære denne del af banen. 

 Da Ejner Sørensen af solgt sin forretning mangler kaninklubben en sponsor til 

 kaninafslutningen. Michael vil undersøge om der kan skaffes en sponsor. 

 

 g) Udviklingsplan     Mai 

 Der arbejdes videre på revidering af Udviklingsplanen. 
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 h) Uge 29 tilbud     Ole 

 Klubben vil i uge 29 slå et slag for at få flere greenfeespillere til klubben. Der vil blive 

 annonceret et tilbud på en greenfee og en sandwich til 200 kr. Sandwichene afhentes på 

 Søparken, og der skal skaffes medlemmer til at servicere disse gæster i hele ugen. Der skal 

 endvidere være baneservice med drikkevarer og snaks. 

 Ugedagsklubberne må regne med aflysninger af faste tider i uge 29. 

 Nærmere information og opslag vil blive slået op i klubben, på hjemmesiden og Facebook. 

 

Pkt. 4 Økonomi og medlemstal     Vagn 

 Medlemstal pr. d.d. 628 medlemmer, heraf 485 aktive damer og herrer 

 Indtægterne på greenfee ser lovende ud med flere gæster på nuværende tidspunkt i 

 forhold til sidste år.  

 Ole Juhl arbejder med nye sponsorere, og økonomien følges nøje og ser fornuftig ud. 

 

Pkt. 5 Banen / Baneudvalg     John 

  Banen mangler vand og greenkeeperne har vandet med tankvogn, som de har fyldt 

 med vand fra søerne. Der er sået græs på hul 4. 

 Der har været en fejl på vandingsanlægget, men det er nu repareret.  

 Toilettet på banen er sat op. 

 Den 14.5. kommer konsulenten fra DGU og ser på banen sammen med greenkeeperne. 

  

Pkt. 6 Projekter 2019     Alle 

a) Dræningsprojekter     John 

Der er drænet så mange steder at man afventer en periode med regn for at se hele 

effekten af det arbejde, der er udført. 

Hul 2 og 15 mangler stadig at blive drænet. 

Punktet vedr. dræningsprojekter tages af dagsordenen, og til næste møde 

udarbejdes en prioriteringsliste over hvilke projekter der skal arbejdes videre med 

inden for de økonomiske rammer. 

 

Pkt. 7 Kommende aktiviteter      Alle 

 Brødrene Sørensen’s match søndag den 12. maj 

 

Pkt. 8 Dato for næste møde mandag den 03. juni 2019 kl. 18.30  Ole 

 Vagn har brød med 

  

Pkt. 9 Eventuelt      Alle 

 Der er rettet spørgsmål til klubben vedr. betaling med kort i f.eks. øl automat.  

 Nuværende  automat kan ikke klare kort og en udskiftning er en bekostelig affære. 

 Derfor ser bestyrelsen ikke nogen mulighed for udskiftning p.t. 

 

 Hjertestarteren på banen er sat op. 

 

  

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


