AABYBRO GOLFKLUB
Formanden
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Referat af 7. bestyrelsesmøde 2020-2021 mandag den 5. oktober i klubhuset kl. 17.30

REFERAT:
1. Velkomst og dagsorden
Godkendt

Ole

2. Godkendelse af referat af 6. møde 2020
Godkendt

Ole

3. Enkeltsager siden sidst
Ole
a. Informationer fra formanden
1 Scanenergi har udarbejdet en rapport/forslag til besparelser på energiforbruget i Aabybro Golfklub.
Punktet tages op på næste møde
2 Besøg fra Nordjurs Golfklub. 53 gæster spillede 2 gange i Aabybro, og de udtrykte stor tilfredshed
med service og banen.
3 GNG holder møde i Hals Golfklub den 13.10.20. Ole og Hans Kurt deltager
4 DGU holder regionalmøde i Morsø Golfklub den 05.12.20.
5 Rengøring i køkkenet. Bestyrelsen siger tak til damerne som tog tjansen med rengøring i køkkenet.
6 Generalforsamling 2021. Lokalet hos VUC er booket til den 15.02.21.
b. Rekrutteringsudvalg – evaluering 21.09.20
Ole
Kim Uldal deltog i mødet, og vil komme igen den 09.11.20 til forberedelserne til næste år.
Til evalueringen blev det nævnt, at der manglede noget styring fra både Kaninklubben og træneren.
Dette tages op med begge parter.
Der har i år været 75 kaniner og ca. 10 har opgivet for i år, men kommer igen næste år, da de er
kommet for sent i gang.
Der skal til næste sæson udarbejdes et program, som klart beskriver hvad en nybegynder skal
igennem. Der arbejdes videre på det.
c. Nye restriktioner vedr. Covid-19, aflysninger af spisninger og afslutninger
Ole
Klubben kører helt efter reglerne og er bekendt med, at der er andre klubber rundt omkring som tager
mere lempeligt på reglerne.
d. Medlemsdag for nye medlemmer
Medlemsdagen flyttet til foråret hvor Michael og Hans indkalder alle nye medlemmer.
4. Økonomi og medlemstal
1 Økonomi
Økonomiudvalget har holdt møde og gennemgået saldobalancen.
Økonomien kører fint
1

Michael

Vagn
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Sponsorer: Der arbejdes på at få en fast leverandør til salg af vin. Det betinges at alle klubber i klubben
indkøber vin via Kantinen
2 Medlemstal
Medlemstallet er 620 medlemmer, heraf 488 aktive damer og herrer.
Der er pt. 30 nybegyndere, som p.t. ikke er indmeldt
Greenfee tallet er d.d. 1486.

5. Banen / Baneudvalg
John
Græsset er grønt, og de sidste dages regn har ikke givet problemer.
Læbælter er blevet beskåret og der fortsættes til foråret.
Der påbegyndes propning af greens, og der planlægges vintergreens, som der skal spilles på ved
rimfrost.
Der mangler out of bound’s pæle på hul 16 efter søen mod grantræerne. Nye pæle sættes i.
6. Projekter 2020 – 2021
Alle
Drøftelse af Projektoversigt
Projektoversigten drøftet, og det undersøges nærmere hvilke muligheder der findes for at udarbejde
budgetter til projekterne
7. Kommende aktiviteter
,
Alle
Hø-match søndag den 11.10.20
Medlemsdag for nye medlemmer søndag den 18.10.20-udsat til foråret
Sildematch søndag den 25.10.20
Lørdagsgolf for begyndere og kaniner sættes i gang i oktober måned. Lars Rolighed er kontaktperson
Vintergolf starter søndag den 01.11.20
Personale og bestyrelse holder julefrokost på Søparken fredag den 04.12.20 kl. 13.00
8. Dato for næste møde mandag den 2. november kl. 17.30

Ole

9. Eventuelt

Ole Nøhr

Mai Brøndum
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