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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      21-09-2020 

 

Referat af 6. bestyrelsesmøde 2020-2021 mandag den 14. september hos Ole kl. 17.30 

REFERAT: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 5. møde 2020    Ole 

Rettelser til punkt 3.  Enkeltsager siden sidst. 

e: Udvalgsmatch afvikles lørdag den 26. september og ikke søndag den 26. september 

 Referat herefter godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

a. Informationer fra formanden     Ole 

1. Evaluering af uge 29 afholdes onsdag den 16.09.20 

2. Lift lejes til reparationer af skorsten på svinestald mm. 

3. Hund på banen. Der sendes information ud i klubnyt vedr. hund med på banen. 

4. Danmarks Turnering. Klubben er blevet kontaktet vedr. afvikling af junior match i forbindelse med 

Danmarks Turneringen til efteråret 2021. 

b. Klubmesterskaber og stableford turnering    Ole 

Der var en fin tilslutning til de to turneringer. Det er besluttet, at det gentages næste år at man afvikler 

begge matche. 

c. Sponsormatch Evaluering     Vagn 

Dagen blev fint afviklet med 20 deltager på stor bane og 3 sammen med Jens på drivingrange mm. 

Fredag er en god dag til afvikling af sponsormatch. 

d. Spil med dag       Mai/Ole 

Der var mange som kom på dagen og Funnel First har vist, at man får fat i den rette gruppe af 

interesserede, og de var også i den rigtig alder. Der var efterfølgende tilmeldinger til begynderkurser. 

e. Evaluering Rekrutteringsudvalg og afsluttende møde- Golfspilleren i centrum Ole 

Der afholdes møde mandag den 21.09.20 med Rekrutteringsudvalget og Kim Uldal fra DGU. 

f. Hovedrengøring i køkkenet     Mai 

Køkkenet trænger til en rengøring, eftersom der ikke har været afholdt arbejdsdag i foråret. Ole vil 

forespørge i seniorklubben om der er et par damer som vil tage opgaven. 

g. Medlemsdag for nye medlemmer med match mm   Michael 

Søndag den 18.10.10 holder klubben medlemsdag for nye medlemmer. Der spilles match og 

efterfølgende serveres der suppe. Hans indkalder alle nye medlemmer til denne match. 

h. Vinterarrangementer     Alle 

Der kan arrangeres et par aftener med de nye handicapregler hen over vinteren. Derudover kan der 

arrangeres andre arrangementer. 
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i. Nybegyndere      Ole 

Der er 74 som har været igennem begynderuddannelse i år. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

a. Økonomi 

Økonomien ser fornuftig ud 

b. Medlemstal 

Der 630 medlemmer heraf er 472 aktive damer og herrer 

Der har været 1104 greenfeespillere 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Banen er i øjeblikket meget grøn og der har været besøg fra DGU som er meget imponeret over at 

banen er i så god en stand. 

Der er spredt jord med gødning på fairway på hul 4 for at lukke hullerne. 

Søerne og bækkene vil blive beskåret i kommende periode og der vil blive sprøjtet for de mange 

stankelben, da de æder af græsset. 

Græshøjden på greens sættes op til efteråret. 

 

6. Projekter 2020 – 2021     Alle 

Rekrutteringsudvalg afholder evalueringsmøde mandag den 21.09.20 

Projektoversigt gennemgået og prioriteret 

Der er bevilget kr. 27.000 fra DIF og kr. 15.000 fra Nyfors til bl.a. 10 begyndersæt 

Nyt toilethus. Der skal laves beregninger på omkostninger ved et byggeri og projektet prioriteres højt på 

listen over projekter. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Drøftelse af antal deltagere ved div. arrangementer i forhold til Coronarestriktioner. 

Alle arrangementer resten af sæsonen er med forbehold for ændringer. 

Udvalgsmatch lørdag den 26. september kl. 08.00 

Kaninmesterskab søndag den 4. oktober  

Hømatch 11.10.20 Bosch Car sponsor 

Medlemsdag for nye medlemmer søndag den 18. oktober  

Sildematch søndag den 25. oktober  

 

 

8. Dato for næste møde mandag den 5. oktober kl. 17.30   Ole 

Hans Kurt har brød med 

 

9. Eventuelt 

Herrernes elitehold er rykket op i 2. div. og bestyrelsen ønsker herrerne tillykke. 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     sekretær 

 


