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AABYBRO GOLFKLUB    

Formanden      18-11-2022 

 

Referat af 7. bestyrelsesmøde 2022 mandag den 7. november i klubhuset kl. 17.00 

 

REFERAT: 

Inden mødet deltog Casper fra GLFR med en orientering, om hvilke muligheder der i GLFR-systemet. 

Systemet kan bruges af greenkeeperne, sekretariatet, og spillerne. Mange kender sikkert systemet fra 

andre klubber, som har appen og har brugt det på andre baner.  

Bestyrelsen vil overveje om klubben skal investere i systemet. 

 

1. Velkomst og dagsorden     Ole 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 6. møde 2022    Ole 

Godkendt 

 

3. Enkeltsager siden sidst     Ole 

A. Informationer fra formanden     Ole 

1. Toiletvognen. Vognen er nu afhentet/solgt, og der vil blive sat et nyt rækværk op, til at skjule 

affaldscontainerne. 

2. Bekræftelse af tider på Golfbox. Der er for mange som ikke bekræfter deres tider på Golfbox. Det 

giver et skævt billede af, hvor mange runder der bliver spillet i Aabybro Golfklub 

Husk at man kan bekræfte sin tid på golfappen. 

3.Elpriser på opladning af golfbiler, batterier mm. Priserne bliver justeret op til 1. januar 

4. Proppenge. Der har været flere arrangementer i klubben, hvor der har været drikkevarer med som 

enten er sponseret eller givet i en eller anden anledning. Det går ud over salget i medlemskantinen og 

er ikke holdbart i længden. 

Fremad skal de, som ønsker selv at medbringe drikkevarer, have en aftale med Jørgen Wanting, om 

der skal betales proppenge for de medbragte drikkevarer. 

5. Golfhøjskole. I uge 28 og 29 2023, afholder Aalborg Sportshøjskole, golfhøjskole i Aabybro Golfklub. 

Klubben stiller træner, drivingrange mm, samt tider på banen til rådighed for undervisning, spisning og 

spil på banen.  

Billigugen uge 29 flyttes til enten uge 27 eller 30. 

 

B. DGU Regionsmøde 25.10.22     Jesper 

DGU forventer nedgang i medlemstallene til næste år. Derfor slår de på, at det er vigtigt for klubberne, 

at de skal gøre en indsats for at fastholde medlemmerne. 

Det er endvidere af stor betydning, at klubberne har et korps af frivillige, som er med i arbejdet 
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omkring uddannelse og fastholdelse af medlemmerne. 

DGU anbefaler også klubberne at inddrage medarbejderne i bestyrelsernes arbejde og tage dem med 

til møder, hvor der er aktuelle emner på dagsordenen for enten greenkeeperne, trænerne eller 

sekretærerne. 

 

C. Ladestandere og strøm til autocampere    John 

Ladestanderne er sat op og fungerer som de skal. Strøm til autocamper kommer senere. 

 

D. Sponsormatch      Vagn 

21 sponsorere deltog i matchen, og det var en hyggelig dag med god forplejning. Dog bør konceptet 

ændres til næste år, da mange valgte at springe maden over pga. andre arrangementer. 

 

E. Udvalgsmatch      Ole 

God match og hyggelig stemning 

 

F. Afslutningsmatch      Jesper 

42 deltog i matchen og der mange fine præmier fra Skov og Have, som var sponser på matchen. 

Dog blev turneringen afbrudt af tordenvejr og haglbyger. Matchen blev genoptaget efter ca. 30 min. 

 

G. Orientering fra GNG møde     Ole 

Der var ikke meget på dagsordenen, og mødet blev derfor meget kort. Jesper Dolmer blev valgt til 

bestyrelsen som næstformand. 

GNG vil udarbejde statistikker for hvor mange runder der bliver spillet i de enkelte klubber med GNG-

aftalen. Derfor er det vigtigt at man bekræfter sin tid, så den kan komme med i statistikken. 

 

H. Forhøjede priser på el og gas – skal det tages nogle tiltag i forhold til besparelser Mai 

Der er sat tidsure på automater og køleskabe, og den store fryser er tømt og slukket. 

Der skal være lidt varme på i klubhuset for at undgå skimmelsvamp og øvrige fugtskader. 

 

I. Bestyrelsessammenhæng næste generalforsamling   Mai 

Ole Nøhr, Søren Kristensen, og Jesper Dolmer er på valg, og alle ønsker genvalg. 

Henning Andersen er på valg, og ønsker ikke genvalg.  

De to suppleanter Claus Hansen og Morten Christoffersen er på valg, og Ole vil undersøge om de 

ønsker at genopstille. 

 

J. Forslag til generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer m.m. samt udsendelse af 

   reminder om indkaldelse af punkter til 10. januar 2023   Mai 

Der udsendes et klubnyt nu og igen først i december med reminder om, at forslag til 

generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 10. januar 2023 i henhold til foreningens 

vedtægter. 
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4. Økonomi og medlemstal     Vagn 

A. Medlemstal 

Der er i alt 631 medlemmer, heraf 519 aktive damer og herrer. 

 

B. Økonomi -Forventet årsresultat - budgetopfølgning 

Pga. stigende driftsudgifter forventes der kun et lille overskud i dette års regnskab. 

Der er indkommet over 101 donationer, og i alt der er givet 24.000 kr.. 

Bestyrelsen samler nu op på de forslag som er indkommet ved indbetalingerne, og bestyrelsen 

trækker en beslutning ud fra dette. 

 

5. Banen / Baneudvalg      John 

Der bliver ikke længere klippet i weekenderne, men græsset gror stadig pga. det milde klima. 

Bag ni er p.t. lukket pga. meget vand, og der er forbud mod at køre med buggyer og øvrige køretøjer. 

Der er sat flag op til vintergreens, og der vil blive tromlet og spredt sand på vintergreens. 

P.t. er der svamp i greens pga. meget nedbør. 

 

6. Projekter 2022      Alle 

A. Udviklingsplan og større projekter til næste sæson 

Udviklingsplanen er gældende til 2025, og projektplanen tages op til drøftelse 

B. Udfasning af gas 

Drøftelse af etablering af varmepumper evt. i klubhus og andre lokaler. Der indhentes et tilbud. 

C. Vinterarrangement - Regelundervisning 

Tages op efter nytår. 

 

7. Kommende aktiviteter     Alle 

Julefrokost for bestyrelse og personale mm fredag den 2. december kl. 13.00 

 

8. Dato for de næste møder: 

Torsdag den 8. december 2022 kl. 16.30 

 

Mandag den 2. januar 2023 kl. 17.30 

Jesper har brød med 

 

9. Eventuelt 

Intet 

 


