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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      24-06-2020 

 

Referat af 4. bestyrelsesmøde 2020-2021 mandag den 15. juni i klubhuset kl. 18.30 

Afbud: Michael Johansen 

 

REFERAT: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af 3. møde 2020    Ole 

Godkendt. 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A. Informationer fra formanden     Ole 

1. Brug af gasgrill. Der er efterhånden flere og flere som ønsker at benytte gasgrillen i gården. Der skal 

fremover betales 25 kr. i greenfeeboksen. Beløbet skal være med til at betale for opfyldning af gas. 

2. Alarmsystem. Der er problemer med alarmsystemet og der har været teknikere flere gange, og der 

har været en opdatering af systemet. Ole og Jørgen Wanting tager en snak med Actas. 

3. Kaffemaskine skal udskiftes. Ole og Jørgen Wanting holder møde med Officepartner vedr. 

udskiftning af kaffemaskinen. Der kan ikke skaffes reservedele til den gamle. 

4. Boldvasker. Hus og Have har installeret boldvaskeren, og den fungere som den skal. Der mangler 

den sidste montering inden den kan tages i brug. 

5. Sponsordag. Flyttet til den 11.09.20. 

6. Bestyrelsens udflugt. Lørdag den 19.09.20 tager bestyrelsen til Brønderslev Golfklub  

7. Begyndere. Der skal strammes op i forhold til begyndere. Der er for mange som ikke har fået de 

rigtige informationer og der er flere som ikke er blevet registreret i sekretariatet. Ole tager en snak 

med Michael og Jens Bjergegaard. 

B Corona: Restriktioner og forsamlingsforbud på max 50 personer  Ole 

Ole har arrangeret borde og stole således at der max er plads til 50 personer p.t. 

 

C. XM Golf – Hirtshals er kommet med i ringen    Ole 

Golfringen består nu af 4 klubber. Aabybro, Løkken, Øland og Hirtshals. I Aabybro er der 153, som har 

tilmeldt sig, og det må siges, at det er en succes. Indtil i dag er der spillet 85 runder i Aabybro fra de 

øvrige klubber. 

D. Ny hjemmeside      Mai 

Henning Andersen har nu færdiggjort hjemmesiden. Han arbejder dog fortsat på nye funktioner, men 

siden er i brug med masser af Informationer. Hans og Mai sætter opslag og øvrige informationer på 

siden. 

E. Sankt Hans Match      Ole 

Matchen er aflyst  

 

F. Golfens dag søndag den 21. juni kl. 11-14    Ole 
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Vagn, Michael, Jørgen og Mai deltager fra bestyrelsen. Jens Bjergegaard sørger for hjælp fra eliten. Der 

serveres en øl/vand og kaffe, og gæsterne kan forvente at få instruktion på drivingrange og 

puttingrange.  

Der er usikkerhed vedr. Funnel First, hvem som har navne/lister på interesserede. Michael kontaktes. 

  

G. Jens Pro Match den 5. juli     Ole 

Matchen slås op med max 50 deltagere. Der kan oprettes en venteliste. 

 

H. Matchledelse – Danmarksturneringen    Ole 

Der var problemer vedr. afholdelse af Danmarksturneringen søndag den 14.06.20, da Aabybro ikke 

havde en matchleder på dagen. Jens Bjergegaard sørger for fremadrettet, at der er en leder, når der 

afvikles Danmarksturnering i Aabybro. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

a. Økonomi:  

Gennemgang af kontingentrestancer, som der samles op på og Hans sender sidste rykker.  

Økonomien ser fornuftig ud. 

Da der en del ledige skabe, sættes der et opslag på hjemmesiden at det er muligt at leje ledige 

bagskabe. 

b. Medlemstal 

Total er der 581 medlemmer og heraf er 458 aktive damer og herrer. 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Der er mange roser til banen både fra medlemmerne og fra gæstespillere, og både greenkeeper og 

Hus- og Haveholdet gør en stor indsats. 

Den 20.05.20 var der kontrol fra Miljøministeriet og alt var ok. 

Klippehøjden på greens sættes til 3,5 cm. 

6. Projekter 2020 – 2021     Alle 

Rekrutteringsudvalget kører planmæssigt. 

Fondsansøgninger. Både Kjeld Lisby og Ole Juhl arbejder på div. fondsansøgninger. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Golfens Dag søndag den 21. juni kl. 11-14 

Sankt Hans Match tirsdag den 23. juni er aflyst 

Jens Pro Match søndag den 5. juli 

Uge 29 – sommertilbud i Aabybro Golfklub 

Medlemsaften for nye medlemmer arrangeres i august – Michael finder en dato. 

 

8. Dato for næste møde mandag den 10. august kl. 18.30   Ole 

Vagn har brød med 

 

9. Eventuelt 

Der er tvivl blandt medlemmerne om bolden kan lægges op på fairway. 

Bestyrelsen enig i at banen er i god stand og der ikke længere må lægges op. 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


