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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      17-11-2019 

 

Referat af 8. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 4. november i klubhuset kl. 17.30 

 

DAGSORDEN: 

 

Pkt. 1 Velkomst og dagsorden     Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat af 7 møde 2019    Ole 

 Godkendt 

 

Pkt. 3  Enkeltsager siden sidst     Alle 

 a) Informationer fra formanden    Ole 

 1. Opsamling af bolde fra søerne. Der er indgået end aftale for 2020, med firmaet som 

 samlede bolde op i år fra søerne. 

 b) Bosch Car Service Match 13.10.19    Ole 

 Fin match med meget flotte præmier I form af serviceeftersyn til bilen samt vin 

 c) DGU møde vedr. rekruttering af nye medlemmer 14.11.2019  Ole 

 Kim Uldal fra DGU besøger Aabybro Golfklub vedr. rekruttering af nye medlemmer 

 torsdag den 14.11.19 kl. 17.00. Der er frivillige som har meldt at  de deltager i mødet. 

 d) Generalforsamling tirsdag den 25. februar   Ole 

 Mai kontakter Jens Pontoppidan vedr. dirigentposten. 

 Tidsfrister for indsendelse af forslag mm slås op på hjemmesiden. 

 e) Bestyrelsessammensætning     Ole 

 John Andersen, Mai Brøndum og Vagn Kongsted er på valg og alle genopstiller 

 f) Forslag samt forslag til vedtægtsændringer   Ole 

 Forslag til vedtægtsændring vedr. § 2 – paragraffen foreslås slettet. 

 g) Udviklingsplan (vedlagt som bilag) – godkendelse   Mai 

 Udviklingsplanen godkendt. Fordeles til opslag i klubhus, sættes på hjemmesiden samt 

 sekretariatet. 

 h) Indoore træning 

 Der udsendes informationer vedr. adgangsmuligheder og hvilke tider lokalet kan 

 benyttes 

 i) DGU Regionalmøde     Ole 

 På mødet blev det drøftet hvorledes klubberne håndterer flexmedlemmer og benyttelse 

 af greenfee billetter. DGU’s holdning er, at alle flexmedlemmer skal betale fuld greenfee 

 og kan ikke benytte nogen former for rabatter.  

 Der blev også drøftet mulighederne for rekruttering af nye medlemmer. Materiale vedr. 

 rekruttering sendes til bestyrelsen. 

 

Pkt. 4 Økonomi og medlemstal     Vagn 

 Medlemstallet d.d. er 617 medlemmer, heraf 475 aktive damer og herrer. 

 Økonomien følges nøje og kører i henhold til budgettet. 

 

Pkt. 5 Banen / Baneudvalg     John 
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 Banen er våd og lukket p.t. 

 Sæsonmedarbejder i greenkeeperstaben er stoppet. 

 Greenkeeperne har renset næsten alle grøfter, og hul 2 har fået lagt dræn på fairway. 

 Alle dræn fungerer som de skal. 

 Baneudvalgsmøde og Idekatalog 

 Idekataloget taget til orientering 

 

Pkt. 6 Projekter 2019     Alle 

 Overdækket drivingrange – der er modtaget et tilbud. 

 Jens Pro arbejder videre på projektet. 

 Drøftelse af ansøgninger til forskellige fonde. Vi er opmærksomme på, hvilke fonde der 

 er mulighed for at søge, og Ole Juhl arbejder videre på div. ansøgninger. 

 Drøftelse af prioritering af listen over projekter. 

 

Pkt. 7 Kommende aktiviteter      Alle 

 Julefrokost for personale og bestyrelse fredag den 6. december kl. 13.00 

 Mai sørger for indbydelse. 

 Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 

 Vinteraktiviteter 

 Der kan evt. arrangeres en vinsmagning  

 

Pkt. 8 Dato for næste møde mandag den 6. januar 2020 kl. 17.30  Ole 

 Mai har brød med 

  

  

Pkt. 9 Eventuelt      Alle 

 Begynderkurser 2020 bør allerede nu sættes på hjemmesiden. Michael samler op 

 sammen med Jens Pro hvilke datoer og giver Hans besked. 

 Billedgalleri på hjemmesiden. Mai undersøger hvorfor der ikke er links til div. gallerier på 

 hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     sekretær 


