
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget 2. juni 2015, kl. 15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen  
Kim Rishøj Jensen  
Óli Barddal til punkt 1, 2 og 3 
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Planlægning af    
Skolernes Forårsfestival 9.6. 
Program vedlagt 
 

Programmet gennemgået. Òli påtager sig opgaven, der 
drejer sig om undervisning af ca. 40 skoleelever på 
Auning Skoles idrætsanlæg. 

2. Planlægning af   
Auning Handels event 13.6. 
 
 

Vi er tilbudt en stand på Auning Handels Event den 
13.6. Standen kan besættes nogle få timer eller hele 
dagen. 
Vi mangler og efterlyser derfor 2 – 4 hjælpere til at 
passe standen – henvendelse til Inge-Lis 

3. Planlægning af  
Gl. Estrup Familie Triathlon 14.6. 
 
 
 

Vi får besøg af op til 90 gæster, der skal prøve golf i ca. 1 
time.  Òli har ideer til et program.  
Kim udarbejder en køreplan.  
Óli sørger for udstyr mv.  
Inge-Lis laver scorekort til puttebanen. 
Hjælpere bliver Kim, Lone, Jannet, Inge-Lis, Eva Larsen. 
Vi mangler og efterlyser derfor 2 – 3 hjælpere – 
henvendelse til Inge-Lis 

4. Planlægning af  
udebaneturnering for Klub 37 i 
Randers Fjord 18.6. 
 

Der har pt. meldt sig 15 deltagere. Der er plads til flere. 
Jannet gør reklame for arrangementet på torsdag ifm. 
Klub 37. Der udsendes en erindringsmail via Golfbox  
den 9.6. – Inge-Lis.  
Kim og Lone deltager I Randers Fjord. 

5. Evaluering af begynderforløbet 
 
 

Lone og Inge-Lis deler kaninerne mellem sig som 
kontaktpersoner og følger op på evt. manglende 
information og kommunikation. 

Evt. For-ni er nu kun reserveret fra kl. 17.00, og der er 
indsat information i bestillingssystemet om, at bag-ni 
kan spilles af alle og for-ni til kl. 18.00. Der laves et skilt 
med denne tekst til hul 1 og ved indskrivningsskranken. 
Vi håber at alle kan tage hensyn til hinanden, så der 
bliver plads til alle. 
 

 
Referent: Inge-Lis 


