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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      14-10-2019 

 

Referat af 7. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 7.10. 2019 i klubhuset kl. 17.30 

Afbud: Mai Brøndum 

DAGSORDEN: 

 

Pkt. 1 Velkomst og dagsorden     Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat af 6 møde 2019    Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 3  Enkeltsager siden sidst     Alle 

 a) Informationer fra formanden    Ole 

 1. Generalforsamling 2020. Afholdes tirsdag den 25.02.20 på VUC i Aabybro 

 2. Rengøring. Ole tager en snak med Fie vedr. hvilke tider der skal gøres rent i klubben. 

 3. Efterskolen, ønsker et banner sat op ud mod vejen, med oplysninger om samarbejdet 

 med golfklubben og muligheden for at spille en golflinje i undervisningen. 

 4. Skopudser. Skopudseren er p.t. erstattet at en ny børste til rensning af beskidte sko, 

 indtil den gamle er blevet repareret 

 5. Scorekort. Der skal trykkes nye scorekort med de nye lokalregler. Jørn undersøger priser 

 hos Menne og grafisk tryk i Pandrup. 

 6. Kaninmesterskab. 30 deltog i matchen. Kaninerne har i år haft et godt samarbejde og 

 fungerer socialt. Der har været 3 hold igennem 5+12+5 22 i alt og det er blevet til 12 

 fuldtidsmedlemmer. 

  

 b) SGN møde i Sæby     Ole. 

Ole og Hans Kurt deltog i mødet og gav en kort beskrivelse af en pinlig oplevelse. Der var 

25 deltagende klubber og bølgerne gik højt med Hobro, Løgstør og Blokhus + 

styregruppen mest i vælten vedr. drøftelsen af en max greenfee på 250 kr., 

Ved afstemning blev Løgstørs forslag på max 250,- vedtaget med mindst mulig margin.  

Der blev lagt op til af en klub der fortsat ønsker ½ greenfee, at de vil indkalde til et møde. 

Vi ser tiden an   

c) Besøg fra Golfbladet     Ole 

Ole har spillet en runde golf med Golfbladet, som vil bringe en artikel i bladet med 

beskrivelse af banen og supplere med billeder. 

d) Veterangolf     Ole 

8 veteraner deltog og viste stor begejstring og engagement. Jens Pro instruerede de 

fremmødte med forskellige slagmuligmuligheder Oplevelsen er lagt på veteranhjemmets 

Facebook. Der afvikles et begynderkursus for de interesserede såfremt interessen er der 

til foråret. 

 e) Udvalgsmatch     Ole 

 Afviklet med for få deltagere 

 f) Sponsormatch     Vagn 

 15 deltagere i matchen + del af bestyrelsen. 22 i alt til spisning 

 g) Udviklingsplan – endelig godkendelse   Ole 

 Udsat til næste møde 
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Pkt. 4 Økonomi og medlemstal     Vagn 

 Der føres et stramt budget og økonomien følges nøje 

 Maskinparken har gennemgået en stor renovering og er godt vedligeholdt. 

 Medlemstal: 615 heraf 476 aktive damer og herrer  

 

Pkt. 5 Banen / Baneudvalg     John 

 Banen gøres klar til vinteren og banetoilettet sættes i vinterhi. 

 2 greenkeepere skal med på DGA Ugen 

 Vintergreens er gjort klar. 

 

Pkt. 6 Projekter 2019     Alle 

 Overdækket drivingrange undersøges af Jens Pro 

 

Pkt. 7 Kommende aktiviteter      Alle 

 Boch Car Service match 13.10.19 

 Der er kommet et forslag om afholdelse af en andeturnering 

 

Pkt. 8 Dato for næste møde mandag den 4. november 2019 kl. 17.30  Ole 

 John har brød med 

  

Pkt. 9 Eventuelt      Alle 

 Falck tilbud om 2 timers førstehjælp, Ikke interessant. 

 

 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Referent 


