
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     30. juni 2015, kl.  15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen  
Kim Rishøj Jensen  
Óli Barddal  
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Opfølgning fra sidste møde Desværre måtte vi melde afbud til Auning Handelsevent 

den 13.6. , da der ikke meldte sig frivillige til at passe en 
stand. 

2. Evaluering af    
Skolernes Forårsfestival 9.6. 
 

Óli klarede opgaven. 2 hold á 25 elever. Stor begejstring 
blandt eleverne. Gik rigtig godt. 
Forslag fra Óli om kontakt til skolerne om et forløb, 
hvor Óli kommer på skolerne et antal gange og 
afslutning i golfklubben. Òli udarbejder et koncept på et 
forløb.   

3. Evaluering af  
Gl. Estrup Familie Triathlon 14.6. 
 
 
 

Arrangementet betragtes som en success – både fra 
arrangørens og golfklubbens side. 
Der burde være uddelt en flyer om golf, og hvordan 
man kommer i gang med at spille golf. Erindres til 
næste år. 

4. Evaluering af  udebaneturnering 
for Klub 37 i Randers Fjord 18.6. 
og drøftelse af genbesøget i 
september 
 

Lone N og Kim deltog. Gik rigtig godt. 17 deltagere fra 
Norddjurs. 26 fra Randers Fjord. Deltagerne 
begejstrede. Sponsorerede pæne præmier samt 
nærmest flaget mv. 
Retur-turnering I Norddjurs den 17. september kl. 
17.00. 
Vi laver en plakat til ophængning i klubhuset, lægger på 
hjemmesiden og sender mail via Golfbox til alle over 
hcp. 30 (Inge-Lis)  
Lone N opsætter turneringen i Golfbox omkring 1.8. 
Vi holder planlægningsmøde  medio/ultimo august. 
 

5. Evaluering af begynderforløbet 
- Lone og Inge-Lis har delt 
kaninerne mellem sig for 
opfølgning på manglende 
information og kommunikation 
 

Kaninoversigten fra googledokumentet gennemgået – 
også ift. træningslektioner. Óli ajourfører dokumentet 
ved. træningslektioner. 

6. Planlægning af  Klub 37 
turneringer efter 1.7. 
 

Lone aftaler med holdkaptajner. 
Turneringslederturnus fordelt. Lone sender oversigt 



 
6. Lukning af banen til turneringer 
 
 

Bestyrelsens beslutning om begrænset lukning af banen 
ifm. turneringer – til gengæld for “advarsel og 
information” i Golfbox’ reservationssystem – drøftet og 
taget til efterretning. 
 

7. Drøftelse af evt. Åbent hus efter 
Made in Denmark 

Inge-Lis undersøger DGU’s evt. planlægning af åbent 
hus, hvorefter vi tager stilling til, om vi vil deltage - det 
relative sene tidspunkt på året taget i betragtning. 
 

8. Evt. 
 
 

Vi skal opfordre Klub 37 medlemmer  til deltagelse i 
fællesundervisning  onsdag  kl. 18.00 – 19.00 og lørdag 
kl. 11.00 – 12.00. 
Overveje at henvende os til “ældre-klubber” m.fl. (Lions, 
Rotary, fagforbund) på Djursland om Golf for sjov 
arrangementer. Óli laver en flyer. Inge-Lis finder 
addresser 
 

 
Næste møde 
 
 

 
25. august 2015 kl. 15.15 

 
Referent: Inge-Lis 


