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Referat af 9. bestyrelsesmøde 2019-2020, mandag den 6. januar i klubhuset kl. 17.30
Afbud: John Andersen
DAGSORDEN OG REFERAT:
Pkt. 1

Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

Pkt. 2

Godkendelse af referat af 8 møde 2019
Godkendt

Ole

Pkt. 3

Enkeltsager siden sidst
Alle
a) Informationer fra formanden
Ole
1. Drøftelse af regler vedr. dato for udmeldelse. Bestyrelsen fastholder klubbens
vedtægter § 3, at udmeldelse skal ske senest den 30. november og den 31. maj, hvis
man ønske udmeldelse til 1. januar eller 1. juli.
2. SGN møde 16.01.20. Hans Kurt og Ole deltager i mødet. På mødet er bl.a. den
fortsatte drøftelse af om samarbejdet i SGN skal fortsætte, og hvilke klubber som ønsker
andre ordninger.
3. Greenfeespillere 2019. Drøftelse af betalinger og principper for optælling af
greenfeespillere. Sekretariatet samler alle tal fra Golf Box og andre tilmeldinger i et fælles
dokument og fører statistik.
4. Uge 29. Klubben kører igen uge 29 med et tilbud om spisning og greenfee. Jens Kønig
og Per Bech har tilbudt at stå for forplejning til de greenfeespillere, som ønsker at benytte
tilbuddet. Klubsekretær og Mai udarbejder markedsføringsmateriale mm.
5. Nordjysk Golfring. Golfringen består nu kun af Brønderslev GK, Hjørring GK og Hals GK.
Ole har rettet en henvendelse til alle klubberne, at Aabybro GK gerne vil med i ringen,
hvis de ønsker en ny klub i samarbejdet. Sebber Kloster GK og Rold GK har trukket sig ud
samarbejdet.
6. Golfens Dag søndag den 26.04.20. Vi afventer mødet omkring rekruttering den
09.01.20 om vi deltager på Golfens Dag. Der er dog enighed i bestyrelsen om, at vi bør
deltage.
7. Scorekort. Jørn Vestergaard har indhentet tilbud på trykning af scorekort. Der bestilles
10.000 styk.
b) Rekrutteringsmøde 09.01.20 kl. 19.00
Ole
Henning Andersen, Jan Yderstræde, Jesper Agesen og Lars Rolighed er indbudt til
mødet samt bestyrelsen.
c) Generalforsamling – Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer
Mai
Gennemgang af dagsorden og forslag til vedtægtsændringer.
Per Mogensen har sagt ja til at være dirigent. Mai konfererer vedtægtsændringerne
med Per Mogensen.
d) Flytteguide
Ole
Klubben har fået tilbud om at annoncere (mod betaling) i en flytteguide til Jammerbugt
Kommune. Flytteguiden komme kun ud til nye tilflyttere, og det er begrænset hvor
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mange som modtager guiden. Enighed om, at det vil være bedre at udarbejde en flyer
med klubbens tilbud. Der arbejdes med flere muligheder for at få flyers ud til så mange
som mulig. Især tilflyttere.
e) Vinterregler
Mai
Vinterreglerne er slået op i klubben, og i år er reglerne ændret i forhold til tidligere. Flere
medlemmer har givet udtryk for, at reglerne er uklare, og at de bør være mere klare, så
der ikke er tvivl om, hvorledes man spiller efter vinterreglerne.
Ole tager en snak med baneudvalgsformand John vedr. nuværende regler.
Pkt. 4

Økonomi og medlemstal
Vagn
Medlemstal. 583 medlemmer heraf 456 aktive damer og herrer
Regnskab 2019. Vagn gennemgik regnskabet for 2019, der viser klubben kommer ud
med et lille overskud. Regnskabet sendes til revisoren og er herefter klar til GF.
Budget 2020. Gennemgået og rettes til i forhold til ændringer i kontingent/medlemstal pr.
1.1.20.
Dato for møde med revisor inden generalforsamling aftalt til bestyrelsesmødet
mandag den 3. februar 2020. Jørn Wanting deltager med regnskabet for
Medlemskantinen
Sponsorkoncept og nye sponsorer. Der afholdes et møde med sponsorudvalget i januar
vedr. fremtidige sponsorkoncepter.

Pkt. 5

Banen / Baneudvalg
Sommergreens. Der lukkes indtil videre op til sommergreen 7.1.20.
Kalk. Der spredes kalk den 7.1.20.
Greenkeeperne er i gang med beskæring og oprydning.
Dræning. Der arbejdes med dræn på hul 13 og søen ved hul 13.

Pkt. 6

Projekter 2020
Alle
Oversigt over alle fondsøgninger og bevillinger fra fonde,
Ole
Gennemgang af alle fondansøgninger de sidste år, og der er i alt ansøgt om 857.000 kr.,
heraf er der i alt bevilget 461.000 kr.
SE vækstfonden Nyfors har bevilget 46.000 kr. til en boldvasker
Nordea 2 x 20.000 kr. til udslagsmåtter
Spar Nord 15.000 kr. til varmepumpe til sekretariatsvognen
Aabybro Vækstpulje 50.000 kr.
Der søges til marts om midler hos DGI/DIF til rekrutteringsprojekt i samarbejde med DGU.

Pkt. 7

Kommende aktiviteter
Rekrutteringsmøde den 09.01.20 kl. 19.00
Generalforsamling 25.02.10 kl. 19.00

Alle

Pkt. 8

Dato for næste møde mandag den 03.02.20 kl., 17.30

Ole

Pkt. 9

Eventuelt
Første møde efter generalforsamling er foreløbig sat til tirsdag den 3. marts

Alle

Ole Nøhr
Formand
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Mai Brøndum
Sekretær
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