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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      15-09-2022 

 

Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2022 mandag den 5. september i klubhuset kl. 17.00 

Til mødet er indkaldt Rene Melvad fra Jammerbrugt Kommune 

REFERAT: 

 

Rene Melvad gav en god orientering om de muligheder, klubben har som forening i Jammerbugt Kommune. 

Bl.a. er der flere muligheder for støtte via div. puljer, som klubben kan søge til aktiviteter mm. Kommunen har 

endvidere to trailere med telt borde stole, som frit kan lånes, hvis klubben står med et større arrangement og 

ikke kan være i eksisterende lokaler. 

Klubben blev også opfordret til at skrive den gode historie, og sende den ud til div. portaler og lokal presse. 

Det er også vigtigt, at foreningen sender signaler ud om, at der er plads til alle. 

I alt et godt møde og god orientering fra Rene Melvad. 

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 DGU Regionsmøde 25.10.22 i Ørnehøj. Ole og Jesper deltager. 

2 Ladestandere. Gravearbejdet er sat i gang. 

 

B. Klubmesterskaber 2022     Jesper 

Der var 40 tilmeldte til klubmesterskabet. Det bør overvejes om konceptet skal ændres for at få flere 

med til mesterskabet. Turneringsudvalget vil se på det. 

 

C. Klubaften for nye medlemmer     Henning 

Fin aften, og der var stor spørgelyst fra de fremmødte. Der blev efterlyst mere erfarne spillere at spille 

med. Det blev foreslået at slå op på Facebookgruppen Begyndere Aabybro Golfklub, at man søger 

nogen at spille med. 

Alle nybegyndere skal huske, at de har ret til mere undervisning hos Jens resten af året, man skal bare 

henvende sig og aftale en tid. 

 

D. Status på begyndere     Henning 

Der har i alt været 54 begyndere og 39 hare meldt sig ind, heraf var de 7 fra Funnel First. 

Funnel First tages op igen til næste år, og Mai kontakter DGU . 
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Til næste sæson kunne der evt. arrangeres nogle arrangementer for gamle fodboldspillere, 

håndboldspillere fra de lokale foreninger. 

 

E. Spil med dag - Evaluering     Mai/Ole 

Klubben havde ikke tilmeldt sig den landsdækkende kampagne, men der dukkede 1 enkelt op som Jens 

tog sig af. 

 

4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

A. Medlemstal. 630 medlemmer i alt og heraf 525 aktive damer og herrer. 

B. Økonomi. Vagn gennemgik saldobalancer mm. Kontingent restancer blev drøftet og der er enighed 

om at spille som ikke betaler skal spilleretten spærres tidligere. 

C. Status på green fee spillere. Greenfee indtægterne bidrager positivt. 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Greenkeeperne arbejder med p.t. at udvide greens med større forgreens. 

Arbejdet med at nedgrave dræn på drivingrange er nu færdig. 

Teested på hul 18 udvides så det bliver bredere og længere. 

Forslag til baneændringer omkring hul 17 er blevet drøftet i baneudvalget som ikke kan gå ind for 

forslaget. 

Der er medlemmer som benytter baneanlægget til at tisse rundt omkring. Men der ligger alt for mange 

tisseklude, som er blevet efterladt. Man skal tage sine lommeletter/servietter med og smide dem i 

affaldsspandene, som står på banen. 

 

6. Projekter 2022      Alle 

Ladestandere: Projektet er sat igang     

Udfasning af gas: Der arbejdes videre med projektet, og der undersøges hvilke støtte muligheder der 

findes        

Vinterarrangementer      

En aften med regelgennemgang kunne være et emne. Ole tager en snak med regelunderviserne. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Sponsormatch fredag den 16.09.22. Mai bestiller maden hos Gadekøkkenet. 

Udvalgsmatch. Indbydelser sendes ud 

 

8. Dato for næste møde mandag den 7. november kl. 17.30   Ole 

John har brød med 

Bestyrelsesmødet den 3. oktober er aflyst pga. mange afbud. 

 

9. Eventuelt 

Intet 

 

Ole Nøhr     Mai Brøndum 

Formand     Sekretær 


