
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget    19. maj 2015, kl.  15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen - fraværende 
Kim Rishøj Jensen  
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
0. Opfølgning på sidste møde Ingen 

1. Evaluering af 
åbningsturneringen  
 

Forløb tilfredsstillende. 
 
 

2. Evaluering af åbent hus dagene 
- markedsføring 
- koncept 
- opfølgning 
 

Overveje om vi har for mange hjælpere ift. deltagere. 
Overveje om deltagerne får for mange og for 
detaljerede oplysninger. 
Reklamebannerne gode. 
Kim laver oplæg til indbydelse til næste Åbent Hus og 
overvejer husstandsomdeling. 
Overveje kontakt til/sparring med andre golfklubber 
om initiativer. 
 

3. Status på nye medlemmer 16 nye prøvemedlemmer - synes tilfredsstillende. 
To har allerede fået banetilladelse og flere har bestået 
regelprøven. 
Holde øje med, at alle kommer igang 
 

4. Drejebog for Kanin- og Klub 37 
turneringer 
- udkast vedlagt 

Gennemgået og tilrettet 
 
 
 

5. Evaluering af Klub 37 Klub 37 er kommet godt fra start i år. Der møder 
sædvanligvis 25  - 30 spillere hver torsdag aften til en 
9-hullers turnering med efterfølgende 
præmieoverrækkelse. Prisen for deltagelse i 
turneringen er 20 kr. Der er mulighed for at 
hyggesnakke efter turneringen og spise en grillpølse, 
flutes med pålæg eller andre småretter, der bliver 
udbudt via Golfbox, og som skal bestilles samtidig med, 
at man tilmelder sig turneringen. 



 
Vi vil  gerne imødekommet det behov, vi  har erfaret  - 
nemlig at flere med hcp under 37 får mulighed for at 
deltage i en turnering, der ikke er så krævende rent 
fysisk, ikke starter så tidligt og ikke tager så lang tid – så 
der tages hensyn til både helbred, arbejde og familie.  
 
Formålet er endvidere, at give medlemmer, der måske 
endnu ikke har deltaget i andre klubber i klubben eller i 
klubturneringer, et indblik i hvordan en turnering 
forløber, så man føler sig tryg ved at deltage heri.   
 
Derfor kan du henvende dig til Begynderudvalget for at 
få dispensation til at deltage i Klub 37 turneringerne – 
Inge-Lis tlf. 42 24 13 14, Lone Nielsen tlf. 31 14 23 24, 
Jannet tlf. 61 70 70 61, Kim tlf. 20 34 98 32. 
 

6. Deltagelse i messer mv.  
- Skolernes Forårsfestival 9.6. 
Program vedlagt 
- Auning Handels event 13.6. 
Mailtekst vedlagt 
- Gl. Estrup Familie Triathlon 18.6. 
Referat  fra møde vedlagt 
 

De enkelte programmer gennemgået. 
Inge-Lis indhenter uddybende information om 
Skolernes Forårsfestival. 
Kim abejder videre med planlægning af Gl. Estrup 
Triathlon, hvor vi får besøg af op til 90 personer. 
Vi mangler hjælpere til alle tre aktiviteter, så har du lyst 
at hjælpe et par timer en af de nævnte datoer, så 
henvend dig til Inge-Lis, telf. 42 24 13 14 

Evt. 
 
 
 

Overveje at opsøge pensionistklubber og Ældresagen og 
invitere til/tilbyde “golf for sjov”. 
 
Næste møde 2.6.2015, kl. 15.15 

 
Referent: Inge-Lis 


