
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     4. marts 2015, kl.  15.00 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Kim Rishøj Jensen 
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Opfølgning/evaluering 
sæson2014 
 

Der er modtaget 7 evalueringer fra begynder-
medlemmer i 2014. Gennemsnittet er på 4,6 ud af 5,0 
mulig – et meget tilfredsstillende resultat, som er 
suppleret af flere positive bemærkninger omkring god 
modtagelse og det gode sociale sammenhold i klubben. 

2.  
Orientering fra Formandsmødet 
- den 3. marts 
 

Inge-Lis henviste til, at referatet snarest lægges på 
hjemmeside og kan læses der.  
Forhold, der især har relation til Begynderudvalget er 

- forslag om kontaktpersonordning mellem 
begyndere og relevante klubber i klubben (kan 
evt. gøres frivillig) 

- indbydelse af klubber i klubben til Klub 37’s 
åbningsturnering 

Inge-Lis orienterede på formandsmødet om  
- dato for Golfens dag + planlægning af yderligere 

et åbent hus i foråret 
- deltagelse i Gl. Estrup Familie Triathlon 
- deltagelse i Auning Handelsevent 
- åbningsturnering for klub 37  
- første møde i Begynderudvalget 4.3.2015 

 
3. Planlægning af 2015  

 
3. 1. Begynderforløb 
- undervisning 
- pris 
- begyndermappe 
 

Óli har fremsendt forslag til tilrettet 
undervisningsforløb af nye begyndermedlemmer. 
Begynderudvalget vedtog det nye forløb. 
Prisen for 3 måneders begynderforløb på 1.500 kr 
fastholdes i 2015. 
Lone Nielsen opdaterer begyndermappen med 
ændrede informationer. Der trykkes et nyt oplag ved 
Brix. 

3.2. Kaninturneringer og Klub 37 
- åbningsturnering - dato 
- deltagere 
- traktement 

Åbningsturnering for Klub 37 bliver 16. april. Alle der 
har spillet i Klub 37 i 2014 inviteres, 2 – 3 fra hver af 
klubber i klubberne samt holdkaptajner fra 2014.  
Der spilles 9-hullers turnering og der serveres suppe, 



- Golfbox 
 

kaffe og kage – betaling for præmier og mad 50 kr pr. 
person. 
Lone Nielsen opsætter turneringen, laver 
baneblokering i Golfbox og udsender indbydelse, der 
også lægges på hjemmesiden. 
Lone Nielsen opsætter kanin- og Klub 37 turneringer i 
Golfbox for de første par måneder og laver til næste 
møde en kalender til styring af holdkaptajner og 
turneringsledelse. 

3.3. Holdkaptajner 
- annoncering 
- møde 
- turneringsledere 
- planlægning/kalender 
 

Vi vil gerne have flere holdkaptajner. Annoncering mv. 
drøftes på næste møde i Begynderudvalget. 

3.4. Åbent hus  
- datoer 
- koncept 
 
 
 
 

Vi er tilmeldt Golfens dag 19. april. Der skal vælges en 
dato til yderligere et åbent hus i foråret. Det bliver i 
weekenden 25. – 26.4. eller 9. – 10.5. Besluttes endeligt 
på næste møde.  Det undersøges hvad annoncering 
koster.  
Det nuværende koncept for åbent hus dagene 
gennemgås på næste møde. 
Forslag om at holde åbent hus rettet mod specielle 
grupper  fx. Personaleforeninger, seniorforeninger mfl. 
drøftes mere indgående på næste møde. 

3.5. Markedsføring 
- annoncering 
- flyers 
- klubber i klubben 
 
 
 
 

Inge-Lis indhenter annoncepriser. 
Forslag om indhentning af pris på husstandsomdelte 
flyers. 
Yderligere markedsføring drøftes på næste møde. 
Erfaringen er ,at bedste tiltrækning af nye medlemmer 
opnås ved mund til mund metoden fra nuværende 
medlemmer. 

3.6. Deltagelse i messer mv. 
 
 

Planer indtil videre 
- Gl. Estrup Familie triathlon 18.6. 
- Auning Handelsevent 
- Skoleidrættens Forårsfestival 

 
Evt. - Der er aftalt venskabsturnering for Klub 37 med 

Randers Fjords Golfklub Klub 37 den 18.6. i 
Randers Fjord. Returkamp i NDG i september 
måned. Lone Nielsen og Kim Rishøj er 
ansvarlige 

- På næste møde drøftes Klub 37’s 
turneringskoncept og udbud af mad efter 
turneringerne 

- Jannet oplæres i Golfbox – i første omgang 
indtastning af scores 

- På et af de kommende møder drøftes 
arbejdsfordeling og ansvarsområder mellem 



medlemmerne af Begynderudvalget. 
Næste møde 18. marts 2015, kl. 15.00 

 
 

 
Referent: Inge-Lis 


