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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      14-03-2022 

 

Referat af 1. bestyrelsesmøde 2022 mandag den 7. marts i klubhuset kl. 17.30 

DAGSORDEN: 

Afbud Vagn Kongsted 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 5. møde 2022    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A. Informationer fra formanden     Ole 

1. Ladestandere. DGU har tidligere meddelt at de kan være kontaktled til opsætning af ladestandere, 

men der findes andre leverandører, som klubben vil undersøge. Punktet tages op på næste møde. 

2. Reparation af udhæng på stuehus. Per Frandsen har set på udhænget, og anbefalet at noget af 

udhænget kan ordnes her og nu, men det øvrige kan ikke ordnes før der tages stilling til udskiftning af 

taget. 

3. Honning til salg i klubben. Leverandøren af honning ønsker ikke længere, at hans honning skal stå i 

klubhuset, da der nu mangler betaling for flere glas. De medlemmer som har købt – uden at betale, 

bedes snarest sørge for at betale honningmanden. Honning kan fremover købes hos klubsekretæren. 

4. Møde med PGA og DGU udsat, ny dato kommer senere 

5. Gasfyr. Drøftelse af udgifter til opvarmning med gas. Der indhentes et tilbud på en varmepumpe. 

Fremover vil der løbende blive aflæst forbrug af el, gas og vand. 

 

B. Generalforsamling – opsamling     Mai 

Vedr. drøftelsen af dato for indsendelse af forslag, er der i referatet fra 3. møde 15.nov. 2021 pkt. 3 D 

bl.a. skrevet, at forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 10.januar.  

Bestyrelsen vil fremover i december måned sørge for, at der sendes en reminder ud til medlemmerne 

om, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar. 

Bestemmelsen vedr. indsendelse af forslag inden 10. januar er vedtaget i 2018. 

 

C. Konstituering af bestyrelsen     Ole 

Konstitueringen kom på plads med enkelte ændringer. Rettes på hjemmeside og opslag i klubhuset, og 

udsendes til relevante personer 

. 

D. Forretningsorden – underskrives    Mai 

Forretningsorden underskrevet. 

 

E. Mødestruktur for bestyrelsen     Mai 

Mødestruktur gennemgået og rettet til. Sendes til bestyrelsen.  
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F. Telefonlister      Mai 

Telefonlister rettet og sendes til rette personer og sættes på opslag i klubhus 

 

G. Udviklingsplan      Mai 

Orientering om udviklingsplan som løber til 2025. Udviklingsplanen kan ses på hjemmesiden under 

referater. 

 

H. Turneringsudvalg      Jesper 

Åbningsmatch afholdes søndag den 10. april, og sponsorerne er på plads. Turneringen åbnes snares på 

Golfbox. 

Matchfee blev drøftet og sættes ved normale matche til 75 kr. i første omgang. 

Udvalget arbejder med at skaffe nye sponsorer til matche og en større turnering er under 

udarbejdelse. 

 

I. Funnel First til Golfens Dag og til rekruttering efterfølgende   Mai 

DGU er med ind over Golfens Dag med en landsdækkende kampagne til at skaffe nye medlemmer. 

Efterfølgende vil klubben med Funnel First sætte en kampagne i gang hen over maj og juni måned med 

div. arrangementer for at hverve nye medlemmer. Fra bestyrelsen deltager Mai og Søren. 

Der skal indkaldes frivillige samt Pro træneren til div. arrangementer. 

  

4. Økonomi og medlemstal     Ole 

A. Økonomi – udgår da Vagn har meldt afbud 

B. Medlemstal 

Medlemstallet i alt er 625, heraf 511 aktive damer og herrer. 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Overfladevandet er væk og det går den rigtige vej med banens stand. 

Der er indtil nu lagt 300 meter dræn ned over hele banen. 

Der ryddes stadig op efter sidste storm. 

Arbejdsdagen lørdag den 2. april er ved at blive planlagt og medlemmerne kan tilmelde sig via Golfbox. 

 

6. Projekter 2021      Alle 

Projektliste fra generalforsamling drøftes: 

* Toiletbygning som erstatning for gul toiletvogn 

* Udskiftning af betalingsterminal 

* Nyt Sekretariat 

* Overdækning af udslagssteder på drivingrange 

* Renovering af omklædningsrum 

* Nyt banetoilet 

* Nyt tag på stuehus 

* Reparation af udhæng på stuehus 

* Nye Golfbuggys 

* Lukning for golfbiler i form af skydeporte 

* Dræning i det nødvendige omfang 
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Bestyrelsen er enig om at udskiftning af toiletbygning og et nyt sekretariat har 1. prioritet. Klubben 

risikerer, at kommunen stopper tilladelsen til sekretariatsvognen, og derfor må der indhentes 

tegninger og budgetoverslag over udgiftsniveauet for ny bygning som kan rumme sekretariat, 

mødelokale, greenfee rum samt toiletter. 

Det skal undersøges om Jammerbugt Kommune kan drages ind i projektet og til næste møde indkaldes 

konsulenten fra kommunen til en snak om projektet. 

Hvis projektet trækker ud over en flerårig periode skal der renoveres i toiletvognen med bedre 

belysning og reparation/udskiftning af toiletkummerne.  

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Formandsmøde onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00.    

Arbejdsdag lørdag den 2. april 2022 kl. 08.30. 

Åbningsmatch søndag den 10. april 2022.  

Golfens Dag søndag den 24. april kl. 11.00-14.00. 

 

8. Dato for næste møde tirsdag den 12. april kl. 17.30   Ole 

Henning har brød med 

 

9. Eventuelt 

Frivillige: Henning Andersen efterlyser en form for et register/kartotek over de medlemmer, som har 

lyst til at yde en indsats som frivillig. Tages op med evt. sekretariatet om en form for registrering. 

 

Regelundervisning: Henning foreslog, at for at få en visuel oplevelse af reglerne, kunne Mads Vittrup 

tage de nye medlemmer med ud på banen og gennemgå reglerne, som de er på banen. Henning og 

Mads ser på en løsning. 

Mads har endvidere givet udtryk for, at kaninførerne også skal have en opsummering af reglerne, da 

der kommer meldinger fra nybegynderne om, at kaninførerne takler reglerne forskelligt.  

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


