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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      01-05-2020 

 

Referat af 2. bestyrelsesmøde 2020-2021 tirsdag den 21. april i klubhuset kl. 18.30 

 

REFERAT: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 1. møde 2020    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

Sankt Hans Match. Der er fundet  en båltaler og Ole vil tage kontakt til Biersted Kro som evt. sponsor. 

Aflysninger pga. Corona virus. Alle matche er p.t. aflyst samt Golfens Dag den 26. april. 10. maj er 

stadig datoen for evt. ændringer. Bestyrelsen afventer udmeldinger fra DGU mm. 

Nyt sponsorat på håndklæder og boldkopper på greens. Drøftes med sponsor og sponsorudvalget. 

Uge 29 tilbud. Hans og Ole arbejder videre på et koncept i forbindelse med uge 29 tilbud om greenfee 

og forplejning. Flere frivillige har meldt, at de gerne vil stå for forplejningen. 

XM Golf. Der er stor interesse for medlemskab af XM Golf, som er klubbens nye fritspilsordning med 

Øland - og Løkken Golfklub. Der over 70 medlemmer som p.t. har meldt sig til ordningen. 

Gæstespiller til ½ greenfee. Klubben har en ordning med, at hvis et medlem har en gæst med, kan 

gæsten spille til ½ greenfree. Ordningen gælder dog kun, såfremt ordning er gældende for Aabybro 

Golfklubs medlemmer i gæstens hjemmeklub. 

Turbohold. Der startes op med et turbohold i weekenden den 25. og 26. april. Der er 6 deltagere og 

det er aftalt med Jens at de starter op. Lars Rolighed sørger for at etablere regelundervisning og spil på 

banen med kaninførere.  

Begynderhold. Der er 15 tilmeldt på begynderholdene. Jens tager kontakt til deltagerne, og aftaler 

datoer for undervisning mm. Der må kun undervises i små hold af 4-5 deltagere i forhold til reglement 

og anvisninger fra DGU vedr. Corona virus. 

Coronavirus – status og udmeldinger fra DGU og klubbens forhold. Bestyrelsen er enig i, at man 

overholder anvisningerne fra DGU, indtil der kommer nye udmeldinger. Der har fra flere medlemmer 

været forespørgsler på om toiletter og klubhus kunne lukkes op. Bestyrelsen er enig i, at man ikke kan 

lukke op, da der ikke er rengøring og mulighed for afspritning efter forskrifterne. Det er klubbens 

ansvar, og derfor kan der ikke lukkes op og overlade ansvaret for at undgå smitte til de enkelte 

medlemmer. 

Klubsekretær og træner tilbage på job. Ole tager en snak med Hans og Jens vedr. deres opgaver og 

håndtering af værnemidler i forbindelse med, at de kommer tilbage på job. Fie vender først tilbage 

efter 10. maj. 

Tømning af skraldespande på banen. Der sendes frivillige ud til tømning, da de er meget fyldte. 

Opstart af klub i klubben. Flere af klubberne vil gerne starte op, men de må booke tider som alle 

andre og starte ud fra hul 1 indtil videre. Klubhus m.m. er fortsat lukket, og man skal komme til sin tid 

og forlade klubben, når man har gået sin runde. 
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Ny hjemmeside. Henning Andersen er kommet med et udspil som blev præsenteret for bestyrelsen. 

Det ser fint ud, og Mai og Hans drøfter med Henning det videre forløb. Når den nye hjemmeside bliver 

sat op, vil der komme nyt password for at komme ind til referater m.m. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

a. Økonomi. Økonomien kører stille og roligt og ser fornuftig ud. Der er restancer for kontingent og 

spillerne er frataget deres spillelicens. 

b. Medlemstal i alt 565 heraf 447 aktive damer og herrer 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Banen er tør men ser rigtig fin ud. Greenkeeperne har gennemgået vandingsanlæg som er klar til evt. 

vanding hvis der ikke kommer regn. 

6. Projekter 2020 – 2021     Alle 

Rekrutteringsudvalg. Alle aktiviteter er sat i bero og afventer Corona situationen. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Alle aktiviteter er pt. aflyst 

 

8. Dato for næste møde mandag den 18.05.20 kl. 18.30  

Mai har brød med 

Ny mødekalender udsendes      Mai 

 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


