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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      22-08-2022 

. 

Referat af5. bestyrelsesmøde 2022mandag den 8. august i klubhuset kl. 18.30. 

Afbud Søren Kristensen 

REFERAT: 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 4. møde 2022    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A.Informationer fra formanden     Ole 

1. DGU møde den 25.10.22 i Ørnehøj Golfklub. Vi deltager. 

2. Lade standere.  Atea har givet besked om, at standere bliver leveret inden 14 dag. 

3. Sct. Hans Match. Matchen blev stille og roligt afviklet med efterfølgende spisning/grill og båltale. 

4. Kørsel på banen. Klubben er blevet informeret om at en knallert og evt. en bil har kørt på banen. 

Der er ikke sket skade på banen. 

5. Bolde som forsvinder på drivingrange. Det overvejes at sætte et ekstra kamera op ved 

drivingrange, da der hele tiden forsvinder bolde. Problemet tages op i baneudvalget. 

 

B. Begyndere og nye indmeldte     Henning 

Der er 55 deltagere som har været igennem begynderuddannelsen, og heraf har 30 meldt sig ind i 

klubben. 

 

C. Klubaften for nye medlemmer mandag den 15. august   Henning 

Der er udsendt mail med indbydelse til alle nye medlemmer i klubben. 

 

D. Funnel First arrangement for de sidste interesserede torsdag den 11. august Mai 

Der er sendt en indbydelse til 27 personer som har vist interesse for klubben, men som ikke har 

kunnet deltage i vores arrangementer. Ud af de 15 deltagere til vores arrangementer er der på 

nuværende tidspunkt 7 som har meldt sig ind i klubben.  

 

E. Uge 29      Ole 

260 gæster har besøgt klubben i uge 29, og alle har udtrykt tilfredshed med banen og forplejningen. 

 

F. Tilbud om udfasning af gas     Ole 

Der er indhentet 2 tilbud. Tilbuddene undersøges nærmere, og det skal undersøges om klubben kan 
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søge om tilskud til projektet med udfasning af gas. Ole arbejder videre på sagen. 

 

G. Spil med dag søndag den 21. august    Ole 

Klubben har ikke tilmeldt sig DGU’s kampagne, men Jens adviseres i tilfælde af der evt. dukker nogle 

interesserede op. 

 

H. Sponsormatch      Vagn 

Sponsormatchen bliver flyttet til fredag den 16.09.22. Ole Juhl sender indbydelser ud medio august. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

A. Medlemstal: 617 medlemmer i alt, heraf 519 aktive damer og herrer 

B. Økonomi. 

Økonomien gennemgået, og klubben må konstatere som alle andre, at der er prisstigninger på både el 

og gas. 

Drøftelse af klubbens lån og en evt. omskiftning af lån. 

Der indsamles igen donationer og der sendes et klubnyt ud senere som en reminder om indbetaling. 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Vejbred driller på fairways og greens. Greenkeeperne forsøger at holde greens fri, men der må ikke 

anvendes sprøjtemidler til bekæmpelsen. 

Der har været en lækage på vandingsanlægget, som nu er fikset. 

Udgifterne til diesel er også steget. 

 

6. Projekter 2022      Alle 

Skuret til opbevaring af udstyr er nu færdigt. 

Udfasning af gas, der arbejdes på det. 

Lade standere. Standerne er på vej. 

Omklædningsrum. Forrummet til omklædningsrummet gøres færdig. Det inderste afventer vvs. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Funnel First torsdag den 11. august 

Klubaften nye medlemmer 15. August 

Spil med dag 21. august 

Bestyrelsesudflugt 26. august 

Klubmesterskaber 27. og 28. august 

Sponsormatch 16. september 

 

8. Dato for næste møde mandag den 5. september kl. 17.00   Ole 

Ole har brød med 

Rene fra Jammerbugt Kommune deltager i mødet, og derfor er mødet sat til kl. 17.00 denne mandag. 
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9. Eventuelt 

Der er klubmedlemmer som tager pauser ifm. en runde, og lader de bolde som kommer efter gå 

igennem. Man skal være klar over, at man mister sine rettigheder til at spille færdig. Man må ikke gå 

ud  igen undtagen, at der et tomt hul bagud, før man kan gå ud. 

 

 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 

 


