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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      24-06-2022 

 

Referat af 4. bestyrelsesmøde 2022 mandag den 13. juni i klubhuset kl. 18.30 

DAGSORDEN: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 3. møde 2022    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A. Informationer fra formanden     Ole 

1 Ny aftale indgået vedr. indkøb af papir til håndklædeholdere. Aftalen er væsentlig billigere end den 

tidligere aftale. De nye dispensere kan stadig bruges til vores lager af ruller. 

2 Ny greenfee aftale. Der er indgået aftale om greenfee med Sol og Strand. 

3 Klubflag. Der bestilles nye flag da alle gamle efterhånden er slidt op af vejr og vind. 

4 Forespørgsel om spil på 9 huller med et LoyalTee medlemskab. Bestyrelsen er enig om, at det ikke 

er muligt. 

5 Hjertestarter. Efterset og placeret i shelter på hul 13. 

6 XM Golf. Der har været afviklet 2 matche i turneringen XM Golf.  

 

B. Møde med kommunen – udsættes til efter sommerferien   Ole 

Det har ikke været muligt at finde en dato. Mødet udsættes til bestyrelsesmødet den 5. september kl. 

16.00. Ole kontakter kommunen. 

 

C. Lade standere      Ole 

Ole og John har haft møde med Athea vedr. strømforsyning til lade standere samt strøm til 

autocampere. Kontrakt med Nordlys underskrives snarest. 

 

D. Bestyrelsesudflugt – dato     Ole 

Dato aftalt til fredag den 26.08.22 kl. 14.00 Aabybro  

 

E. Furnel First arrangementer 26. maj og 11. juni    Mai 

De to arrangementer har været succesfulde og har medført, at alle deltagere enten har startet på et 

begynderkursus eller har meldt sig ind i klubben, da de har haft et golfmedlemskab tidligere i en anden 

klub. Der er et arrangement tilbage og der er p.t. 6 tilmeldte. Kampagnen slutter den 24. juni. Flere af 

dem som ikke kunne deltage på de datoer vi har slået op, vil meget gerne komme til et arrangement i 

august. Dette planlægges med Jens Pro. 
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F. Frivillige til motorløb      Henning 

Der er søgt frivillige til at hjælpe til ved motorløb på flyvestationen den 25. juni. Klubben har mulighed 

for en indtjening, men desværre er der for få som har tilmeldt sig. Henning tager kontakt til 

arrangørerne. 

 

G. Begyndere      Henning 

Der har indtil nu været 46 deltagere på begynderkursus. Heraf har 17 meldt sig ind i klubben. 

Klubben ønsker alle nye medlemmer velkommen i klubben. 

Der arrangeres en klubaften for alle nye medlemmer til august. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

A. Økonomi.  

Økonomien ser fornuftig ud, og der er søgt om momskompensation. 

B. Medlemstal.  

Der er p.t. 625 medlemmer, heraf er 525 aktive damer og herrer 

I 

5. Banen / Baneudvalg      John 

I forbindelse med strammere regler for hvad der må bruges af gødning på banen, er greenkeeperne 

begyndt at bruge tanggødning, som sprøjtes ud som flydende gødning. 

Der er desværre en vandspreder, som er blevet ødelagt af spillere, som har flyttet på den. 

Der er lånt en robotplæneklipper hos Skov og Have, som en forsøgsordning på etablering af flere 

klippere. 

 

6. Projekter 2022      Alle 

Renovering af omklædningsrum     Ole 

Tilbud på renovering af omklædningsrum godkendt, og arbejdet sættes i gang. 

Punkterede ruder i klubhus     Ole 

De punkterede ruder er udskiftet. 

Skur til udstyr. 

Brædderne til skuret er blevet malet, og der lægges fliser til opstillingen af skuret. 

Alt udstyret gennemgås og ryddes op. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Torsdag 23. juni Sct. Hans Match 

Søndag den 3. juli Pro’ens Match 

 

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

 Ole har brød med 

 

9. Eventuelt 

Ide/forslag til ændring af baneforløb    Søren 

Forslaget går på at ændre hul 17 til hul 11, og etablere et nyt teested til hul 12 (det nuværende hul 11) 

ved siden af green på hul 17. Forslaget går ud på at skabe et kortere forløb mellem hul 11 og hul 12. 
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Forslaget vil medføre, at der inddrages huller på øvebanen, og der vil være en gennemgang over 

fairway på nyt hul 11 for spillere som skal videre til hul 18. 

Forslaget sendes videre til Baneudvalg. 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 

 


