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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      22-08-2019 

 

Referat af 5. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 12. august i klubhuset kl. 18.30. 

Afbud fra Vagn Kongsted 

 

DAGSORDEN OG REFERAT: 

 

Pkt. 1 Velkomst og dagsorden     Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat af 4 møde 2019    Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 3  Enkeltsager siden sidst     Alle 

 a) Informationer fra formanden    Ole 

 1. Drøftelse af nye sponsorer, punktet tages op senere 

 2. Nye flag på for-ni. Beltoft vinduespolering er ny sponsor på flagene. Sponsorens logo 

 har en mørk farve, og flaget er svært at se på nogle af hullerne. 

 3. Sponsormatch søndag den 08.09.19. Hans sender indbydelser ud til sponsorerne og 

 bestyrelsen. 

 4. Møde i SGN mandag den 30.09.19. Ole og Hans Kurt deltager. Ole vil foreslå at mødet 

 holdes i Aabybro. 

 5. Nyt overvågningssystem. Medlemskantinen har indkøbt nyt overvågningssystem. Skilte 

 med informationer om videoovervågning er sat op. 

 6. Booking af tider samt bekræftelse af tider i Golf Box. Det er vigtigt at både klubbens 

 egne medlemmer samt gæster, booker tider og bekræfter tiden, når man møder frem i 

 klubben. Årsagen er, at der er konstateret gæster som spiller uden at betale. 

 7. Skader på puttingrange. Det er konstateret, at der er børn og unge som benytter 

 drivingrange samt puttingrange, uden at de er medlemmer i klubben. Puttebanen er 

 ødelagt flere steder. Ole har talt med børnene og gjort dem opmærksom på at de ikke 

 må benytte klubbens anlæg uden at de melder sig ind i klubben.  

 8. klubaften for nye medlemmer. Ny medlemmer inviteres til klubaften mandag den 

 26.08.19 kl. 19.00. Hans sender indbydelser ud. 

9. Roser til golfbanen. INFOGOLF har besøgt golfklubben og fremlagt en beskrivelse af 

banen. Der var kun roser til greens og fairways. 

 10. Begyndere. Status på begyndere er 15 begyndere som har gennemført uddannelse 

 og der er 3 nye begyndere som p.t. er i gang. 

 

 b) Sct. Hans Match, Jens Pro match og Sildematch   Michael 

 Der var en fin afvikling og hyggelige matcherne, og især til Jens ’s match var der mange 

 tilmeldte. 

 

 c) Betalingsautomat, status på problemer   Ole 

 Der er installeret en ny printer som har løst de mange problemer med betaling mm. 

  

 d) Udslagsmåtter – status     Ole 

 Nye måtter modtaget og lagt ud 
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e) Nybolig Aabybro og Spar V match 23.08.19 – bemanding  Ole 

Der er aftalt bemanding på i køkkenet, da der er morgenmad inden der spilles ud   

og spisning efter matchen. 

Til matchen er der en bil i præmie til hole-in-one på hul 14. Der er kontrollanter på hullet 

under matchen 

 

 f) Spil med en ven 18.08.19 ? skal vi deltage??   Ole 

 Vi vælger ikke at deltage i år, da der ikke tidligere har været den store interesse for 

 dagen. 

 

 g) Uge 29 – status     Ole 

 Det var en fin uge med 62 gæster som benyttede sig af tilbuddet med en greenfee og 

 en sandwich til 165 kr. Vi gentager uge 29 næste år, og der skal drøftes planlægning og 

 annoncering først i det nye år.  

 De gæster som kom var tilfredse og havde kun roser til klubben, anlægget og 

 arrangementet. 

 

Pkt. 4 Økonomi og medlemstal     Vagn 

 Økonomien ser fornuftig ud. 

 Medlemstal: 604 medlemmer, heraf 469 aktive damer og herrer. 

 Greenfeegæster: til dato har klubben haft 1100 greenfeespillere. 

 

Pkt. 5 Banen / Baneudvalg     John 

 Banen er grøn og har fået meget vand. Den megen nedbør er hurtigt forsvundet og 

 dræn på banen har vist at de duer. 

 De pletter der er på fairways er skader fra sidste år. 

 Trods den stramme økonomi er der indkøbt en ny sprøjtemaskine. 

  

Pkt. 6 Projekter 2019     Alle 

 Drøftelse af overdækkede udslagssteder til drivingrange. Tages op i baneudvalget. 

 

Pkt. 7 Kommende aktiviteter      Alle 

 Klubmesterskab 31.08. og 01.09. 

 Sponsormatch 08.09.19  

 Udvalgsmatch 21.09.19 

 

Pkt. 8 Dato for næste møde mandag den 2. september 2019 kl. 17.30  Ole 

 Michael har brød med 

 Næste møde: Udviklingsplan – rettelser mm sendes til Mai inden næste møde Mai 

 

Pkt. 9 Eventuelt      Alle 

 Handicapændringer. Hans Kurt gjorde opmærksom på at ændringer til 

 handicapreglerne først træder i kraft i 2021. 

 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


