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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      05-03-2020 

 

Referat af 1. bestyrelsesmøde 2020-2021 tirsdag den 3. marts i klubhuset kl. 17.30 

Afbud: John Andersen 

REFERAT: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 10. møde 2020    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

a. Informationer fra formanden     Ole 

1. Ny hjemmeside. Henning Andersen meddelte på GF at han påtænker at oprette en helt ny 

hjemmeside. Bestyrelsen kan kun bakke op om at hjemmesiden trænger til fornyelse. 

2. Sponsormatch. Der arbejdes på at afvikle sponsormatchen med et nyt koncept og evt. på en fredag. 

Sponsorudvalget kigger på det 

3. Scanenergi. Konsulentfirma som kan rådgive vedr. energiforbrug. Det er aftalt, at de skal komme 

med et oplæg til forbedringer på klubbens energiforbrug. Der kan søges EU midler til rådgivningen. 

Den aftale som klubben har med ”Enig” udløber 31.12.20. Man vil overveje en ny aftale. 

4. Båltaler. Bestyrelsen bedes komme med emner på en bål taler til Sankt Hans. 

5. DGU Introduktionskort. Der udstedes ikke længere kort til bestyrelsesmedlemmer. Skal man spille 

på fremmed bane, skriver man sig ind med sit DGU nr., hvor man er registreret som 

bestyrelsesmedlem. 

6. Turneringsudvalg. Udvalget har bedt om et møde vedr. match fee fra turneringer. Ole tager et 

møde med Jytte Due. 

 

b. Generalforsamling     Mai 

1 Konstituering. Bestyrelsen har konstitueret sig, og oversigt over bestyrelse og øvrige udvalg og 

kontaktpersoner sættes på hjemmesiden og på opslag i klubhuset. 

2. Mødestruktur og årshjul for bestyrelsens opgaver gennemgået og godkendt 

3 Forretningsorden gennemgået og godkendt samt underskrevet. 

4 Telefonlister gennemgået og nye lister sættes på hjemmesiden og på opslag i klubhuset 

5 Referat. Referat sendes til dirigent Per Mogensen til underskrift. Referat og beretning sættes på 

hjemmesiden og på opslag i klubhuset. 

 

d. Rekrutteringsudvalg     Ole 

Lars Rolighed vil indkalde Nina Munkholm og Morten Dehn til næste møde i udvalget, den 9. marts kl. 

19.00, med henblik på samarbejde omkring markedsføringen vedr. rekruttering af nye medlemmer til 

klubben. Både Nina og Morten gav udtryk for på GF, at de kunne byde ind på området. 
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e. SGN og GNG - samarbejdsaftaler og gensidige rabatordninger  Ole 

Ole orienterede om de møder, der har været afholdt i SGN og GNG.  

SGN står nu for de klubber, som vil have differencerede green fee´s, og GNG står for de klubber, som 

vil fastholde gensidig ½ green fee. Der kommer opslag op i klubben over hvilke klubber og aftaler der 

er mellem dem og Aabybro Golfklub. Medlemmerne bør være opmærksom på priserne og at greenfee 

ikke længere er ½ green fee i alle nordjyske klubber.  

 

f. Samarbejde om fritspils ordning med bl.a. Øland, Løkken, Hirtshals og Sindal Ole 

Der er aftalt møde med Øland og Løkken mandag den 9. marts vedr. samarbejdet. 

 

g. Scorekort      Jørn 

Nye scorekort er nu klar til tryk, og Jørn samler op på, hvor meget af restlager som kan bruges, i 

forhold til sponsorernes logoer osv. Jørn skønner hvor mange kort der skal bestilles. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

a. Økonomi 

Økonomien kører planmæssigt efter budgettet. Der er p.t. 76.000 kr. i restance på kontingenter. Der er 

sendt rykkere ud, og de medlemmer som ikke betaler, bliver spærret i Golf Box. 

 

b. Medlemstal 

Der er d.d. 576 medlemmer, heraf er 450 aktive damer og herrer.  

 

5. Banen / Baneudvalg      Ole 

Banen er p.t. lukket p.g.a. meget vand på alle huller.  

Der arbejdes på dræn på hul 15 og hul 16. 

Den nye fairwayklipper er kommet, og alle leasede maskiner er nu i hus. 

Der arbejdes på at finde en ny sponsor til flagene på bag 9. 

 

6. Projekter 2020 – 2021     Alle 

Varmepumpen til sekretariatet skal sættes op, og Ole tager kontakt til elektrikeren. 

Boldvaskeren bestilles. 

Til både varmepumpen og boldvaskeren er der tilgået midler til klubben via fondsansøgninger. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Formandsmøde onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00    

Begynderhold 1 torsdag den 19. marts 2020 på drivingrange og teori den 24. og 31. marts 

Arbejdsdag lørdag den 28. marts 2020 kl. 08.00. Søparken leverer igen i år suppe. 

Åbningsmatch søndag den 19. april 2020 kl. 09.00 

 

8. Dato for næste møde tirsdag den 21. april 2020 kl. 18.30   Ole 

Jørn har brød med 
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9. Eventuelt 

Til artiklen til Golfbladet har Ole haft kontakt til Henning som tidligere har taget billeder i 

klubben. Golfbladet ønsker nogle billeder uden mennesker til artiklen. Henning sender 

nogle af hans billeder direkte til journalisten, som har skrevet artiklen. 

 

 

 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     sekretær 


