
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     14. september 2015, kl.  15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen  
Kim Rishøj Jensen (fraværende) 
Óli Barddal (fri) 
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Opfølgning fra tidligere 

møder 
Det er aftalt, at under dette punkt forbliver 
opfølgningspunkter/fremtidige initiativer, indtil de er 
udført og kan slettes.  
 

1 a. 
August 2015: 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.   
Aktuelt omkring jul 2015 til 
skolernes planlægning for foråret.  

Besluttet i første omgang at afprøve konceptet på 
Allingåbro Skole. 
Inge-Lis retter henvendelse til inspektøren for at høre 
om interessen.  

1 b. 
August 2015: 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.  
Aktuelt primo 2016. 
 

Óli har efter mødet sendt et forslag til flyer. 
Inge-Lis  finder adresser 

2. Opfølgning på begyndere 2015 
 
 
 
 
 
 

29 prøvemedlemmer  i alt 
  9 er indmeldt I klubben 
  3 er udmeldt 
  2 har fået udsat sit prøvemedlemskab til 2016 pga. 
arbejdspres 
  1 har fået udsat sit prøvemedlemskab til 2016 pga. 
moders dødsfald 
9.9. og 15.10. blev udsendt en erindring om stilingtagen 
til  det fortsatte medlemskab i klubben til dem hvis 
prøvemedlemskab er udløbet 
De næste hvis prøvemedlemskab udløber 31.10.   og 
30.11. kontaktes for indmeldelse i klubben 



4 nyligt tilkomne prøvemedlemme ultimo oktober – 2 
har fået banetilladelse – 2 kommer i gang i uge 46. 
Der synes at have været mange spørgsmål/megen 
usikkerhed fra prøvemedlemmerne i år ift. tidligere. Vi 
skal drøfte, om vi kan gøre informationen bedre I 2016.  
Der skal følges op på nye medlemmer fra efteråret, så 
de kommer i Klub 37 i 2016. 

3.  Evluering af  
- venskabsturnering med Randers 
Fjord den 17. september 2015 
- afsutningsturnering for Klub 37 
den 27. September 
- sidste spilledag I Klub 37 – 
18.10.2015 
 
 

Venskabsturneringerne betragtes som en success, vi 
fortsætter med i 2016. Randers Fjord Golfklub har 
inviteret os til 16.6.2016. Vi skal finde en dato for 
geninvitation – ca. 1.9. (Lone). Fra 2016 vil der blive 
spillet om en vandrepokal. 
Afslutningsturneringen gik godt – dog ikke så mange 
deltagere som tidligere.  
På sidste spilledag blev der spillet foursome, som synes 
at være populært. 

4. Evaluering af sæson 2015  
-  generelt 
- holdkaptajner 
-  
 
 
 

Generelt fin sæson. Forholdsvis mange 
efterårsindmeldelser, der er kommet godt igennem 
forløbet bla. takket være enkelte holdkaptajner, der 
troligt har stillet op for at hjælpe. 
Til næste sæson skal vi søge nye/flere holdkaptajner. 
Inge-Lis retter henvendelse til klubber i klubben om at 
stille kaptajner til rådighed – også med henblik på at 
”hverve” ny medlemmer til egen klub i klubben. Med på 
formandsmøde i marts 2016. 
Blive bedre til blokering af banen og kommunikation 
omkring tilmeldinger. 

5. Begyndende planlægning af 
sæson 2016 
Fra sidste møde under evt.: 
Jannet foreslår, at vi på næste 
møde tager hul på en drøftelse af 
hvilke aktiviteter, vi vil være med i 
næste år og begynder at tænke på 
materiale til markedsføring 

Besluttet ikke at deltage i Østed Forårsmesse. 
Gerne deltage i GL. Estrup Triathlon, hvis vi inviteres til 
det. Skal i givet fald have udarbejdet 
markedsføringsmateriale til formålet, og dagen følges 
op af en særlig åbent hus dag – evt. familiedag. 
Evt. også familiedag – som led i skolegolf  - Allingaabro 
skole. Invitere via skolen. 
Åbent hus datoer og åbningsturnering for klub 37 
aftales på møde i januar 2016. 
Afventer evt. indbydelse fra Auning Handelsevent. 

6. Evt. 
 
 

 

 
Næste møde 
 
 

 
7. januar 2016 kl. 15.15 
 

 
Referent: Inge-Lis 


