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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      24-05-2020 

 

Referat af 3. bestyrelsesmøde 2020-2021 mandag den 18. maj i klubhuset kl. 18.30 

 

DAGSORDEN: 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 2. møde 2020    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst      

Informationer fra formanden     Ole 

1. Forsikring. I forbindelse med hærværk i Blokhus GK vælger vi at tegne en forsikring, så vi bliver 

dækket hvis lignende hærværk skulle ske på banen. Forsikringen tegnes hos Himmerland Forsikring. 

2. Markedsføring. Der udkommer forskellige magasiner med tilbud til turister og borgere i 

Jammerbugt Kommune. Ole tager en snak med XM Golf, om evt. en fælles markedsføring på en samlet 

pakke til turister med golf på de tre baner. 

3. Informationstavler ved indgang til klubben. Der indkøbes et nyt skab til informationer og tavlen 

med klipssystem fjernes da den ikke kan stå for vejr og vind. 

4. Kontingent vedr. krigsveteraner. Drøftelse af satser og tilskud. Jens Bjergegaard bedes undersøge 

hvilke muligheder der er for tilskud og hvad der evt. betales andre steder. 

5- Ny sponsor på håndklæder og boldvaskere.     Vagn 

Punktet udsat, da sponsor overvejer det tilbud klubben har sendt.    

6. Sponsorer opdeling i 3 kategorier.     Mai 

Det har været et ønske fra sponsorudvalget, at man opdeler sponsorerne i 3 kategorier, guld, sølv og 

bronze. Men da der ikke er en stor hovedsponsor i klubben og der ikke er noget erhvervsnetværk vil 

bestyrelsen afvente tiden og se hvordan sponsorandelene udvikler sig.  

7. Uge 29 tilbud.       Ole 

Der laves opslag på hjemmesiden og Facebook, at vi har uge 29 tilbud i lighed med sidste år. Der 

tilbydes i år flere forskellige menuer, og gæsterne skal bestille deres mad ved bestilling af tider. Der er 

3 klubmedlemmer, Per Bertelsen, Per Bech og Jens Kønig som har tilbudt at stå for forplejningen hele 

ugen.  

8. XM Golf.       Mai 

Stor interesse for medlemskab. Der er 115 som har tilmeldt sig tilbuddet i Aabybro og i Løkken 12 og 

36 på Øland. Det er aftalt at der næste år skal være en match de tre klubber imellem. Der er også 

planer om at lave et sommertilbud til turister, spil de tre baner for bare 600 kr. 

9. Status på begyndere og kaniner     Michael 

Der har været 26 nybegyndere på kursus og der har været 6 på turbo hold. Der er tilmeldinger til de 

næste begynderkurser og næste turbo hold. Kaninklubben starter op den 19. maj og de tilmelder sig 

på Golf Box. 

10. Coronavirus – Status på anvisninger fra DGU, opstart for personale, rengøring, toiletter Ole 

På banen er alt normalt med kopper, flag, river og affaldsspande mm. Toiletterne i vognen er blevet 

lukket op, og der er sat sprit, papir og vådservietter til rengøring fra den enkelte. 



 

2  24-05-2020 
 

Klubhuset er fortsat lukket, og må kun bruges i fornødent omfang til møder mm og max. 10 personer. 

11. Ny hjemmeside – præsentation af indhold mm   Mai 

Hjemmesiden er nu klar, og bestyrelsen enige om at det er en fin side, at den skal sættes i værk. Mai 

og Hans tager en snak med Henning Andersen, om det videre forløb. 

12. Sponsormatch – dato og indbydelser ud inden sommerferien  Vagn 

Vagn aftaler med Ole Juhl med hensyn til indbydelser og datoen sættes til den 11. september. 

13. Bestyrelsesudflugt – dato og arrangement    Mai 

Bestyrelsen tager til Brønderslev GK den 19. september. Ole tager kontakt til Brønderslev. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

Økonomi: Budgettet følges og økonomien ser fornuftig ud.  

Gennemgang af restancer og sponsorindtægter. 

Medlemstal: I alt er der 575 medlemmer og heraf er 450 aktive damer og herrer. 

Der har været 136 greenfeegæster 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Banen er klar og spilles normalt igen, dog mangler der vand og sprinkleranlægget har været i gang 

flere steder. 

Hus og Have er ved at etablere boldvaskeren ved drivingrange, og der er ved at blive lagt fliser.  

Drivingrange vil blive lukket en dag, for at greenkeeperne kan søge efter dræn. 

HUSK AT LÆGGE TURF PÅ PLADS. Der er efterhånden mange huller på drivingrange, så sørg for at 

lægge turfs på plads igen. 

 

6. Projekter 2020 – 2021     Alle 

Rekrutteringsudvalget vil køre annoncer til begynderhold den 3 juni. 

Golfens Dag er søndag den 21. juni og det er bestyrelsen som står for dagen men 

Rekrutteringsudvalget vil være tilsted på dagen. 

Ansøgning vedr. begyndersæt. Jens vil gerne have nye sæt til begynderne. Han tager kontakt til Ole 

Juhl som vil søge fondsmidler til indkøb 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Sankt Hans Match tirsdag den 23.06.20. Det vil være tvivlsomt om arrangementet kan afholdes pga. 

forsamlingsforbud.  

Golfens Dag søndag den 21. juni   

Uge 29 tilbud 

 

8. Dato for næste møde mandag den 15.06.20 kl. 18.30   Ole 

Michael har brød med 

 

9. Eventuelt 

Boldrende tider står som blokeret i Golf Box. Ole tager en snak med Hans om at få dem ændret til 

boldrendetider. 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


