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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      25-05-2022 

 

Referat af 3. bestyrelsesmøde 2022 mandag den 9. maj i klubhuset kl. 18.00 

Afbud: Jesper Dolmer og Rene Melvad fra Jammerbugt Kommune  

DAGSORDEN: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 2. møde 2022    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A. Informationer fra formanden     Ole 

1. Møde med kommunen. Rene Melvad vil gerne deltage på næste møde. 

2. Lade standere. Det har været lidt besværligt at komme igennem til Nordlys. Atea skal stå for 

etableringen. 

3. Tegninger til nyt sekretariat. Drøftelse af tegninger til sekretariatet. 

4. Klubaften for nye medlemmer. Der arrangeres en aften efter sommerferien. 

 

B. Sct. Hans Match      Ole 

Der arrangeres Sct. Hans Match som tidligere, hvor deltagerne selv har egen mad med til grill mm. 

Der spilles 9 huller med efterfølgende fællesspisning. Drikkevarer købes i klubben  

 

C. Golfens Dag      Mai 

Der var pænt besøg på golfens dag og 3 af deltagerne tilmeldte sig begynderkurset. 

Til Golfens Dag tilmelder man sig via vores facebookside i lighed med Furnel First kampagnen. 

Der er mange klubber om tilbuddene, og vi kunne godt ha ønsket os flere deltagere. Til første Furnel 

First arrangement den 29. maj er der 3 tilmeldt. 

 

D. Status på begyndere og kaninklub    Henning 

Der er pt. 34 deltagere på begynderkursus, og kaninklubben kører fint. 

 

E. Sponsormatch- dato og indbydelser    Vagn 

Sponsormatchen sættes til fredag den 9. september kl. 12.00. Ole Juhl sender indbydelsen ud i juni 

måned. Deltagerne sendes ud med en sandwich og der bliver efterfølgende spisning i klubhuset. 

 

F. Bestyrelsesudflugt – besøg i anden klub    Mai 

Forslag til datoer sendes ud til bestyrelsen. 
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4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

A. Økonomi – Der er udfordringer på økonomien i forbindelse med medlemstallene og 

kontingentrestancer. 

Der arrangeres en ny indsamling af donationer. Der informeres i et klubnyt med indbetalinger og 

løbende på Facebook. 

 

B. Medlemstal – Der er 612 medlemmer, heraf 515 aktive damer og herrer. 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Banen er meget tør, og p.t. er der en fejl på vandingsanlægget. Fejlen forventes snarest udbedret. 

Der er kommet nye hulkopper, og alle er skiftet. 

De nye opsamlingskopper til brækkede tee’s fungerer fint. 

Klubben har haft besøg af DGU’s baneekspert. Han var yders tilfreds. 

Banetoilettet kommer den 13.5. ud på banen. 

 

6. Projekter 2022      Alle 

Punkterede ruder i klubhus     Ole 

De punkterede ruder skriftes ud. 

Renovering af omklædningsrum. Der er igen kommet afslag på en fondsansøgning.  

Punktet tages op på næste møde 

Nyt hus/skur til udstyr mm. indkøbes og sættes op. Der skal lægges fliser som gulv. 

Probox 24. Klubben bør overvej tilbuddet fra Probox vedr. etablering af ny terminal til til greenfee 

samt salg af produkter. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Lørdag 14. maj XM-turnering i Aabybro 

Søndag den 12. juni Familiematch 

Torsdag den 23. juni Sct. Hans Match 

 

8. Dato for næste møde mandag den 13.06.22 kl. 18.30   Ole 

Vagn har brød med 

 

9. Eventuelt 

Intet 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


