AABYBRO GOLFKLUB
Formanden

05-02-2020

Referat af 10. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 3. februar i klubhuset kl. 17.30

REFERAT:
Pkt. 1

Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

Pkt. 1.a

Revisor gennemgang af klubbens regnskab samt regnskab for Medlemskantinen Vagn
Carl Sivesgaard, Christian Thybo Jeppesen og Jørn Wanting deltager til dette punkt
Regnskab for Medlemskantinen og Aabybro Golfklub blev gennemgået af Christian
Thybo Jeppesen fra BDO, som kunne konstatere at årsrapporten for begge regnskaber
aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Pkt. 2

Godkendelse af referat af 9 møde 2019
Godkendt

Ole

Pkt. 3

Enkeltsager siden sidst

Alle

a) Informationer fra formanden
Ole
1. Renonord, Aalborg Kommune har rettet henvendelse vedr. et personale arrangement
fredag den 15.05.20. Ole tager kontakt med Jens Pro, som sammensætter et
program for gruppen samt indkalder hjælpere. Det forventes, at der kommer 25-30
deltagere. De orienteres om klubben, prøver udslag på drivingrange samt spil på
bane/øvebane. Nærmere aftale vedr. arrangementet går via Michael Johansen.
2. Mollerup Golfklub hæver greenfee aftale til 250 kr. Aabybro GK sætter ligeledes
greenfee aftalen op til 250 kr. for Mollerup Golfklub.
3. Aflåsning af sekretariatet. Der opsættes aflåsning på døren til sekretariatet pga.
reglerne vedr. beskyttelse af persondata lovgivningen. Turneringsudvalg og andre som
har behov for brug af pc, kan benytte lokalet ved siden af, hvor der står en bærbar
pc som er tilsluttet printeren.
4.Emner til sponsor på flag på bag 9
Drøftet.
b) Turneringsudvalg – Hvem er ansvarlig i forhold til sponsorer til turneringer
Ole
Turneringsudvalget har meddelt, at udvalget ikke kan varetage kontakt og aftaler med
sponsorerne til deres turneringer. Bestyrelsen er enig i, at udvalget har ansvaret for
turneringerne samt kontakte til sponsorerne. Ole undersøger, om der evt. kan tilknyttes et
medlem mere til udvalget.
c) SGN møde vedr. greenfee aftaler
Ole
Der holdes møde i SGN den 12.02.20 i Hals Golfklub vedr. aftalerne om halv greenfee.
Det er problematisk, at der er enkelte klubber i samarbejdet, som ønsker andre
ordninger, som kan medføre, at samarbejdet for nogle klubbers vedkommende ophører.
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d) Rekrutteringsudvalg
Ole
Udvalget har sat flere begynderkurser ind i kalenderen bl.a. weekendkurser, og der
arbejdes på at arrangere forskellige arrangementer for at trække nye medlemmer til
klubben. Bestyrelsen har tildelt udvalget midler til markedsføring af arrangementerne.
Der trykkes en flyer, som omdeles via Nyboligs reklamer i Aabybro.
Udvalget skal endvidere søge om midler fra DGI og DGU til en Facebook kampagne.
Udvalget holder møde igen den 24.02.20.
e) Vinterregler
Ole
Vinterregler drøftet og nye regulerede regler sættes op på opslagstavlen i klubben og
sættes på hjemmesiden.
John tager en snak med Jens om indkøb af måtter og divoter mm til salg i shoppen, når
der spilles til vinterregler.
Al kørsel med biler er ikke tilladt, så længe banen er så blød som den er p.t., og alle
dispensationer er inddraget.
f) Samarbejde om fritspilsordning
Ole orienterede om de forhandlinger klubben er i, vedr. fritspilsordninger.

Ole

g) Generalforsamling 25.02.20.
Mai
Dagsorden til generalforsamling godkendt og Per Mogensen er klar som dirigent.
Dagsorden, regnskab og budget sættes til udsendelse/opslag på hjemmesiden mm den
10.02.20.
h) Artikel til Golfbladet
Ole
Der er udarbejdet en fin artikel til Golfbladet. Ole retter sidste korrektur og artiklen sendes
til bladet.
Pkt. 4

Økonomi og medlemstal
Medlemstal d.d. er 566 medlemmer i alt, heraf 448 aktive damer og herrer
Budget til generalforsamling gennemgået.
Drøftelse af omlægning af kreditforeningslån.
P.t. er der 95.000 kr. i restance på kontingent.

Pkt. 5

Banen / Baneudvalg
John
John gennemgik de forskellige arbejder på banen.
På hul 4 og 7 er søen blevet renset.
Der er gravet dræn ned ved hul 13 og teested hul 18.
Ny sti ved hul 11 er ved at blive anlagt.
Der spredes ny asfalt på stierne.
Flagpinden på hul 6 undersøges om der kan sættes en farve på så flaget bliver mere
synligt.
Baneudvalgsudvalget holder møde igen den 26.02.20.

Pkt. 6

Projekter 2020
Alle
Der er modtaget 2 tilbud på etablering af varmepumpe til sekretariatet, og der er
kommet et tilbud på etablering af boldvaskeren. Ole tager kontakt for yderligere
oplysninger vedr. de to tilbud.
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Pkt. 7

Kommende aktiviteter
Generalforsamling 25.02.20 kl. 19.00 – bestyrelsen møder ind kl. 18.00
Formandsmøde onsdag den 11.03.20 kl. 19.00

Alle

Pkt. 8

Dato for næste møde foreløbig aftalt til mandag den 3. marts 2020 kl. 17.30

Ole

Pkt. 9

Eventuelt
Alle
Hans Kurt foreslog, at der på hjemmesiden under gæster, gøres der opmærksom på, at
man skal medbringe mønter til øl/sodavands automaten, og at der kan veksles 100 kr. og
50 kr. sedler i vekselautomaten.

Ole Nøhr
Formand
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Mai Brøndum
Sekretær
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