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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      16-06-2019 

 

Referat af 4. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 3. juni i klubhuset kl. 18.30 

 

DAGSORDEN OG REFERAT: 

 

Pkt. 1 Velkomst og dagsorden     Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat af 3 møde 2019    Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 3  Enkeltsager siden sidst     Alle 

 a) Informationer fra formanden    Ole 

 1. Båltaler. Ole har fundet båltaler til Sct. Hans Match. Ny sponsor i år er Phønix Tag 

 Nordjylland A/S 

 2. Betalingsautomat. Der er utrolig mange problemer med betalingsautomaten og selve 

 betalingen for især greenfee spillere. Drøftelse om indkøb af ny terminal fra Probox og 

 udgifter hermed. Ole vil tage kontakt til Combo partner for udbedring af problemerne. 

 3. Handicapgolf. Der er desværre ikke så mange som har vist interesse for projektet som 

 har kørt med Fredrik Øje og Jens Pro. Der har være meget positiv omtale i 

 Golfavisen og IF Handicap fra Aalborg har også vist interesse for projektet. 

 4. Udslagsmåtter. Jens Pro undersøger de tilbud og prøver der er kommet til klubben. 

 5. Nybolig Aabybro og Spar V vil afholde en match den 23.08.19. Der skal indkaldes 

 frivillige til hjælp i køkken og på banen med baneservice. 

 6. Spil med en ven. DGU lægger op til at klubberne arrangerer en dag med spil med en 

 ven den 18.08.19. Vi afventer og ser om der er stemning for at sætte dagen op i 

 Aabybro. 

 7. Lokalplan. Klubben har fået tilsendt et forslag til en ny lokalplan for området på den 

 anden side af hovedvejen. Lokalplanen har ingen indflydelse på golfklubbens område. 

b) Møde med Turneringsudvalg    Ole 

Ole og Hans har holdt møde med Jytte Due fra turneringsudvalget, hvor de drøftede 

spilleplanen, og hvem som tog sig af hvad i forhold til bestyrelsens matcher og 

udvalgets. 

 c) Håndbog – materiale til revidering    Ole 

 Materialet til nuværende håndbog er fundet, og Mai vil gå i gang med en tilpasning af 

 siderne. 

d) Sponsormatch – planlægning    Vagn 

Der udsendes en sommerhilsen til alle sponsorerne med informationer om 

sponsormatchen den 08.09.19. 

 e) Udviklingsplan – udkast til drøftelse    Mai 

 Udkast sendt til alle bestyrelsesmedlemmer og tages op til september mødet. Alle bedes 

 sende rettelser og tilføjelser til Mai inden mødet  

f) Uge 29 – sommertilbud      Ole 

Alle ugedagsklubber aflyses i uge 29. Der åbnes op for booking af tider i Golfbox for 

egne medlemmer dagen før. Sommertilbuddet er en greenfee, en sandwich og en 

øl/vand til 165 kr. Klubben prøver at køre dette arrangement som markedsføring af  
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klubben. 

Tilbuddet gælder kun fuldtidsmedlemmer.  

 Der kan ikke benyttes andre rabatordninger i uge 29. Tilmelding og betaling via klubbens 

 sekretariat. 

 g) Sommerferie – bemanding sekretariat    Ole 

 I forbindelse med Hans afvikler sommerferie bemandes sekretariatet med bestyrelsen. 

 Ole sender et skema som man kan skrive sig på til pasning af telefonen mm. 

 

Pkt. 4 Økonomi og medlemstal     Vagn 

 Medlemstal: 627 heraf 488 aktive damer og herrer. 

 Greenfee indtægterne ligger på niveau med sidste år  

 Status på økonomi     Vagn 

 Cafe Rohde og Lyngvigs Dinner er ikke længere sponsorer i klubben. Klubber i klubben 

 bedes være opmærksom på at benytte andre af klubbens sponsorer i forbindelse med 

 levering af mad. 

 Økonomien ser fornuftig ud og følges nøje. 

 

Pkt. 5 Banen / Baneudvalg     John 

 Banen er blevet vertikalskåret og topdresset. De bare pletter er svære at komme til livs 

 og de må tage den tid der skal til for at blive udjævnet med græs. 

 DGU’s banespecialist har været på besøg igen og er vældig begejstret over banens 

 tilstand.  

 Der sættes ind overfor mælkebøtter til efteråret. 

 

Pkt. 6 Projekter 2019     Alle 

 Projektlisten blev gennemgået, og alle er enige om at et nyt betalingssystem er højt 

 prioriteret. 

 

Pkt. 7 Kommende aktiviteter      Alle 

 Sct. Hans Match søndag den 23.06.19 kl. 14.00 – der spilles 18 huller 

 Jens Pro Match søndag den 07.08.19  

 

Pkt. 8 Dato for næste møde 12.08.19 kl. 18.30, afbud fra Vagn  Ole 

 Jørn Vestergaard har brød med 

 Der afholdes økonomimøde den 08.08.19 kl. 12.30 

 

Pkt. 9 Eventuelt      Alle 

 

 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     sekretær 


