AABYBRO GOLFKLUB
Formanden

30-08-2020

Referat af 5. bestyrelsesmøde 2020-2021 mandag den 17. august i klubhuset kl. 18.30

DAGSORDEN:
1. Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

2. Godkendelse af referat af 4. møde 2020
Godkendt

Ole

3. Enkeltsager siden sidst
Ole
a. Informationer fra formanden
Ole
1. Opsamling på alle begyndere. Ole og Michael vil gennemgå lister mm for at samle op på alle
nybegynderne. 52 har deltaget i kaninkurser. Der er udleveret 8 gavekort. Ud af alle nybegynderne er
der p.t. 19 som har meldt sig ind i klubben.
2. Informationsskabe. Der er planer om at opsætte informationsskabe til informationer fra klubbens
sponsorer.
3. Nye automater til drikkevarer. Der er opstillet en ny kaffeautomat, og det er nu muligt at betale
med mobil pay De øvrige automater omstilles til mobil pay. Endvidere er der opstillet en almindelig
kaffemaskine til brygning af kander med kaffe. Kaffebønner svarende til en kande/10 kopper kan
købes i den ene automat.
4.Service på hjertestarter. Hans Kurt undersøger mulighederne for service på hjertestarterne. John
sørger for at der sættes et skilt op på schelter ved hul 13 hvor den ene hjertestarter opbevares.
5. Sildematch. Turneringsudvalget afholder sildematch den 25. oktober.
6. Generalforsamling 2021. Det er aftalt med VUC, af klubben kan afholde generalforsamling mandag
den 15. februar 2021 i deres samlingslokale/sal. Der findes en dirigent.
7. Danmarksturnering. Både damer og herrer skal spille om oprykning.
b. Uge 29 tilbud – evaluering
Ole
Ugen blev afviklet med succes. Der var 186 greenfeespillere som benyttede sig af tilbuddet med en
greenfee og spisning til 165 kr. Ole holder evalueringsmøde med køkkenfolket og klubsekretær.
uge 29 arrangeres igen til næste sommer.
c. Klubmesterskaber, afvikling, startere, scorekort og indberetning samt spilleplaner
Ole
Det er aftalt med Turneringsudvalget, at der om søndagen afvikles en stableford turnering efter
klubmester turneringen. Bestyrelsen og turneringsudvalget håber dermed, at der kommer flere
deltagere om søndagen. Hans sætter hold til lørdag og møder ind lørdag og søndag og indberetter
kort.
d. Sponsormatch fredag den 11. september kl. 12.00
Indbydelser er sendt ud. Hanne og Jette hjælper i køkkenet.

1

Vagn
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e. Udvalgsmatch søndag den 26. september
Ole sørger for indbydelser. Matchen afvikles på vanlig vis.

Ole

f. Opsamling på årets projekter
Boldvaskeren er under opstilling med transportbånd
Nye golfsæt. Der ansøgt om 10 nye sæt til alle vores begyndere.
Overdækning af drivingrange. Ansøgninger sendt til div. fonden
ny toiletvogn.
Toilet på banen

Ole

g. Spilmed dag søndag den 23. august
Der er indkaldt frivillige til at gå med på drivingrange samt med rundt til spil på banen.
Der er ca. 50 personer som har vist interesse.

Ole

Økonomi og medlemstal
a. Økonomi – ser sund og fornuftig ud
b. Medlemstal – 576 i alt, heraf 454 aktive damer og herrer
c. Status på greenfeespillere – 840 gæster har besøgt klubben

Vagn

4. Banen / Baneudvalg
Det har været en stille og rolig sommer, og græsset gror og maskinerne har kørt derudaf.
Lene stopper den 1.9. og Poul’s arbejdsprøvning er forlænget til december.
Sct. Hans bålet køres væk og skæres op til flis.

John

5. Projekter 2020 – 2021
Rekrutteringsudvalg – der skal afholdes en evaluering senere på
Kvindedag og Herredag – Der har ikke være den store søgning
Spil med dag- mange var mødt op og de flere var interesseret
Logo på rangebolde og mange er bortkommet.

Alle

6. Kommende aktiviteter
Spil med dag søndag den 23. august kl. 10-14
Klubmesterskaber lørdag og søndag den 29. og 30. august
Sponsormatch fredag den 11. september kl. 12.00
Bestyrelsesudflugt til Brønderslev lørdag den 19. september
Udvalgsmatch søndag den 26. september kl. 09.00
Medlemsaften for nye medlemmer

Alle

7. Dato for næste møde mandag den 14. september kl. 18.30
Jørn har brød med

Ole

8. Eventuelt
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