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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      19-04-2022 

 

Referat af 2. bestyrelsesmøde 2022 tirsdag den 12. april i klubhuset kl. 17.30 

Afbud: Søren Kristensen 

REFERAT: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 1. møde 2022    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A. Informationer fra formanden     Ole 

1 Bannere og flag. Der bestilles nye bannere og flag med klubbens logo 

2 Båltager. Der er fundet en båltager til Sct. Hansbål 

3 Møde med konsulent fra kommunen. Ole indkalder Rene Melvad fra Jammerbugt Kommune til næste 

møde mandag den 9. maj. 

4 Punkterede ruder. Der er punkterede ruder i klubhuset. Udskiftning sættes på projektlisten. 

5 XM Golf. Vedtægter bør gennemgås og præcisere mere tydeligt hvordan man kan spille i forhold til 

klubber i klubben. 

 

B. Lade standere      Ole 

Ole tager fat i Nordlys som kan løse opgaven med opsætning af 4 pladser. Der skal endvidere etableres 

strøm til autocampere. 

 

C. Møde med PGA og DGU    Ole/Jesper/Henning 

Der kommer et referat fra DGU. Nyt møde er aftalt til maj måned. Der skal endvidere indsamles foto at 

klubbens aktiviteter. 

 

D. Åbningsmatch      Jesper 

Fint arrangement med flotte præmier fra Hotel Søparken og Royal Unibrew. Der deltog 64 spillere. 

 

E. Turneringsudvalg      Jesper 

Hulspils turneringen mangler deltagere og fristen for tilmelding flyttes til 20. april. 

 

F. Møde med DGU vedr. Funnel First    Mai 

Mødet blev afholdt digitalt, da Sebastian havde Corona. Materialet og div. podier blev gennemgået. Søren, 

Jens, Hans Chr. Og Mai deltog i mødet. 

 

G. Golfens Dag      Mai 

Via Facebook er der kommet ca. 20 deltagere og der forventes flere via denne indbydelse. 
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H. Begyndere og Kaniner     Henning 

Begynderne er kommet godt i gang og der er12 deltagere. P.t. er der ca. 10 på næste hold som sikkert får 

flere deltagere efter golfens dag. 

 

I. Møde med Formænd i klub i klubben    Ole 

Godt møde med gensidige informationer klubber og formænd imellem. 

 

J. Klubaften for nye medlemmer i juni    Henning 

Henning finder en dato og aftaler med Hans vedr. indbydelser til alle nye medlemmer. 

 

K. Bestyrelsens aften med Jammerbugt Kommune   Ole/Jesper 

Det var en god aften, men emnerne var mere henvendt til andre typer af idrætsgrene end golf. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

A. Økonomi. Vagn orienterede om restancerne på kontingentet. 

Donationer tages op igen og der udsendes et klubnyt i næste måned. 

B. Medlemstal. Der er d.d. 515 aktive damer og herrer, og i alt er der 608 medlemmer i klubben 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Banen står i en rimelig stand og fairways er tilført topdres. 

Der sås græs på enkelte greens og der kommer sand i bunkers. 

Klipning af greens sættes til 4 ½ mm, og indspilsgreen vil man forsøge at gøre bedre. 

Der bliver sat en bedre skiltning op ved drivingrange vedr. boldkort (dem som ikke er medlemmer skal købe 

et boldkort, hvis de ønsker at benytte vores drivingrange.) 

Greenkeeperne har nu problemer med at fremskaffe gødning pga. krigen i Ukraine. 

Ved arbejdsdagen var der 41 deltager og de udførte et godt arbejde. 

 

6. Projekter 2022      Alle 

Omklædningsrummet skal renoveres og der er indhentet et acceptabelt tilbud. Renoveringen sættes i gang. 

Der indkøbes et skur til opbevaring af div. udstyr til begyndere. Skuret sættes op ved boldvasker. 

Der indhentes tilbud på tegning af nyt sekretariat med mødelokale, greenfee rum og 2 handicapvenlige 

toiletter. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Golfens Dag søndag den 24. april kl. 11-14.  

 

8. Dato for næste møde mandag den 9. maj kl. 18.00 - OBS NY DATO OG KLOKKESLET Ole 

Søren har brød med 

Rene Melvad fra Jammerbugt Kommune deltager i mødet  

 

9. Eventuelt 

Sct. Hans Match sættes på næste møde 


