
Aabybro Golfklub 
Generalforsamling 2020 

Beretning for 2019 
INDLEDNING 
 
På sidste års generalforsamling kunne vi se tilbage på et godt år 2018 med varme 
For 2019 kan vi igen se tilbage på et godt år, INDTIL vi kom et stykke hen på efteråret hvor 
nedbøren gjorde sit indtog. 
 
2019 startede med et planlagt medlemsmøde som desværre ikke blev til noget da det blev aflyst 
pga. for lav tilmelding til mødet. Kun 9 havde tilmeldt sig udover bestyrelsen. 
 
BANEN 
Vi havde en våd periode i marts hvor de etablerede dræn, gennem de foregående år, viste sig at 
være effektive.  
Banen blev åbnet den 30. marts efter endt arbejdsdag med ca. 65 deltagere. Der blev udført et godt 
stykke arbejde af de fremmødte så banen stod klar i god stand til sæsonen. Arbejdsdag for 2020 er 
den 28. marts. 
Åbningsmatchen den 14. april var godt besøgt. Sponsorerne var med til, at det blev en god start på 
sæsonen. 
Der manglede i starten af sæsonen desværre græs på nogle fairways pga. den varme periode vi 
havde i 2018. Vi kunne dog hen over året se en bedring omkring problemet. 
Vi havde besøg af en banekonsulent fra DGU i forsommeren. Han roste vores bane generelt, men 
især var han meget tilfreds med den standard vores greens havde.  
Det har været en fornøjelse at høre både medlemmer og greenfeespillere har rost banens tilstand 
gennem sæsonen. 
Det er greenkeepernes store arbejdsindsats og ejerskab for banen, som bestyrelsen har bakket op 
om, der har båret frugt. HUS OG HAVE har været parat til at give en hånd med på baneområdet når 
det var nødvendigt  
Indtil ca. 1. november var vi forskånet for vand på banen i større mængder. 
Efterfølgende fik vi til gengæld så hatten passede.  
Det kunne ikke undgås det gik ud over banen, så vi har været nødt til at lukke den helt eller delvist i 
korte perioder.  
Det har været frustrerende for os alle med lukningerne som udelukkende har været et forsøg på at 
have en god bane til sæsonåbningen 2020 
 
Greenkeeperne og bestyrelsen vil til stadighed være opmærksomme på forholdene og fortsat bruge 
de nødvendige ressourcer med henblik på sæsonen 2020 
Vi har heldigvis mødt en bred forståelse fra medlemmerne for vores dispositioner vedr. 
lukningerne.  
 
PROJEKTER: 
Igennem året der er gået har vi søgt diverse fonde om tilskud til projekter som udslagsmåtter, 
forbedringer af omklædningsrum, boldvasker til drivingrange, varmepumpe til sekretariatet.  
Vi vil fortsat søge midler til andre projekter gennem fonde. 
 
INDENDØRS TRÆNING 
Der har igen i vinter været mulighed for indendørs træning på Aabybro Efterskole hver tirsdag og 
torsdag.  
 
FRIVILLIGE HJÆLPERE 
I 2019 har vi som tidligere år haft en stor stab af frivillige hjælpere til at arbejde for klubben på 
mange områder og i mange udvalg. Ingen nævnt og ingen glemt. Det er af meget stor værdi, at 
nogen gør et stykke arbejde for klubben.   



Herunder hører også klubber i klubben samt søndagsgolf i vinterperioden 
TAK TIL ALLE FOR JERES INDSATS 
 
MEDLEMSTAL 
Vi har ved udgangen af 2019 også måtte konstatere et mindre fald i medlemstallet. En stor del af 
afgangen skyldes som de foregående år desværre sygdom og manglende fysik hos en del vores 
ældre medlemmer. 
I 2019 har vi haft ca. 20 nybegyndere igennem begynderkursus hvoraf ca. 10 har meldt sig ind eller 
vil blive det i år. 
Hen over vinteren har vi nedsat et rekrutteringsudvalg som i samarbejde med en  DGU-konsulent 
skal forsøge at skaffe flere medlemmer til klubben. Vi har igennem klubbens klubnyt søgt 
medlemmer til at deltage i dette spændende udvalg. Skulle nogle af Jer have interesse i at deltage i 
projektet vil vi gerne høre fra Jer. 
Der vil gennem det meste af året blive arrangeret forskellige aktiviteter.  
Det er et arbejde hvor der for at gennemføre aktiviteterne vil blive brug for en del hjælp. Derfor vil 
vi opfordre til at deltage i det omfang der bliver brug for jer medlemmer. 
Tiltag for at skaffe nye medlemmer vil bl.a. blive: Spil med dag, Golfens dag, Dameaften, Herreaften, 
Begynderhold, Golfspiller på en weekend m.m.  
Der vil omkring og efter disse aktiviteter blive brug for mentorer til at vejlede og hjælpe de nye med 
spillet.  
Vi skal huske på at de bedste ambassadører for klubben til at formidle ud og hjælpe nye i klubben er 
de etablerede medlemmerne. 
 
SPORTLIGE RESULTATER: 
De sportslige resultater har vist sig fra den bedste side i 2019. 
4. div. rykkede op i 3. div. - Kvalifikation rykkede op i 5. div. – Damerne fik pæne resultater – 
Regionshold B nåede semifinalen.  
Øvrige regionshold fik pæne placeringer  
Juniorerne har som sædvanlig opnået meget fine resultater og enkelte nåede op blandt de bedste.  
De har deltaget i finalen i Simgolf med fine placeringer.  
I SuperCup har vi haft 3 spillere udtaget til et distriktshold som mødte hold fra andre distrikter.   
 
I U16 og U22 havde vi hold med i finalen om jysk/fynsk mesterskab som desværre blev tabt. En flot 
2. plads 
STORT TILLYKKE TIL ALLE 
 
NYT HCP-SYSTEM: 
Der skulle have været indført nyt HCP-system fra 2020.  
Det er blevet udsat til 2021. Der vil komme mere om det, senere på året, når vi kender ændringer. 
 
FRITSPIL  
Golfringen mellem Hjørring, Brønderslev, Hals, Sebber og Rold er delvist opløst da Sebber og Rold 
har trukket sig ud og indgået samarbejde med klubber sydpå. 
Efterfølgende har Hjørring og Hals taget kontakt til Brønderslev for at vurdere muligheden for at 
fortsætte.  
I den forbindelse har vi været i dialog med Brønderslev samt afsendt mail til Hals og Hjørring da vi 
vil være interesseret i at komme i betragtning til et samarbejde. Brønderslev har desværre samme 
synspunkt som tidligere, at de ikke mener de kan indgå i et samarbejde på dette punkt med 
Aabybro pga. vores kontingentstørrelse. 
Vi har intet hørt officielt og regner derfor ikke med det fører til noget 
 
Der arbejdes på en ny mulighed med Øland, Jammerbugt og Løkken. (Og muligvis Sindal og 
Hirtshals.) Vi vil melde ud så snart der er en afklaring om mulighederne  
Jammerbugt har desværre meldt fra grundet deltagelse i anden ring pt. 
Vores aftale med Jammerbugt med kr. 75,- pr. runde, gælder også for 2020. 



 
SGN 
Til en orientering kan det oplyses at der sker noget nyt inden for SGN regi. 
Der har været 4-5 møder om de ændringer der vil ske og virke fremadrettet. 
Nogle klubber vil fortsætte med 1/2 greenfee andre (ca. 2/3). Andre vil have særskilte 
greenfeepriser 
Sidste møde var i aftes i Volstrup. Derfor vil der blive udsendt et klubnyt med de ændringer der vil 
ske ang. greenfeesystem i de respektive klubber 
 
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 2019. 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 2020. 
 
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. 

 


