
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget      30. maj 2018, kl. 15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch - ILM(formand) 
Lone Nielsen -LN  
Jannet Hansen - JN 
Ole Bulebanker - OB 
 
Desuden deltager Golftræner Henrik Jacobsen  
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Opfølgning fra tidligere møder 
 

- Henvendelse til div foreninger (drøfte med  
træner) 
- Turneringer mod 
tirsdagsdamer/onsdagsherrer/sidste års begyndere 
- Bestyrelsen har givet tilsagn til en evt. familiedag 
med karakter af rundvisning i natur og 
klubfaciliteter mv. 

2. Nyt koncept for familiedag Emnet flyttet op under opfølgning – drøftes igen 
senere på sæsonen 

3. Spil med dag 29.7.2018 fastsat af 
DGU 

Vi synes, at 29.7. er for tidligt ift., at det stadig kan 
være industriferie og skoleferie. Vælger derfor ikke 
at deltage, men laver andre initiativer, jf. 
nedenstående 



4. Andre initiativer ift. at få nye 
medlemmer 
- Åbent hus hver torsdag aften 
- Tag en ven med torsdag aften 
 

Vi tilbyder diverse foreninger og virksomheder en 
torsdag aften på træningsarealerne a la åbent hus 
arrangement. 
Jannet og Inge-Lis finder relevante emner at 
kontakte.  
Lone laver udkast til indbydelse.  
Henrik laver program 
Foreløbig afsat to datoer 21. og 28. Juni 2018 

5. Status på nye medlemmer 
 
 
 

Vi har 18 nye medlemmer, hvoraf de 17 er i fuld gang 
med golfuddannelsen. 1 er tilsyneladende faldet fra – 
svarer ikke på henvendelser. 
 

6. Informationsmøde for nye 
medlemmer 6.6.2018 
 

Henrik, Bulebanker og Inge-Lis gennemfører 
informationsmødet. 

7. Status på efterskole 1 og 2 
 
 
 

12 deltager i efterskole 1, som er gratis og omfatter  
sidste års nye medlemmer. 
20 deltagere fordelt på 2 hold deltager i efterskole 2, 
som koster 350 kr pr person. 
Der udsendes snart et tilbud mere om et  efterskole-
forløb. 
 

8. Venskabsturnering med Randers 
Fjord den 14.6. 
 
 

Venskabsturneringen starter kl. 17.30. 
Deltagerbegrænsning på 24 fra hver klub. 
Lone Nielsen, Jannet og Inge-Lis deltager 
Lone Nielsen laver startliste mv. 
Inge-Lis sørger for mad 
Præmier fra golfshoppen, vin til nærmest flaget + et par  
pæne klappepræmier 

9. Præmier til klub 37 
 
 
 

Indtil videre er der uddelt forskellige præmier hver uge 
– bolde, handsker, sokker mv. fra golfshoppen samt vin 
og chokolade. 
Fra 1.6. bliver præmierne igen gavekort til golfshoppen. 



10. Evt.  
 
 
 

Standard af maden fra Møllebistroen er ikke ens fra 
gang til gang. Lone Nielsen, som bestiller, vil drøfte 
det med Møllebistroen. 

11. Næste møde 
 
 

14.6. kl. 18.00 (mens der spilles venskabsgolf med 
Randers Fjord Golfklub) 

 
Referent: Inge-Lis 


