
Norddjurs Golfklub Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     18. august 2016 og 1. september 2016, kl. 15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen - afbud 
Kim Rishøj Jensen 
Óli Barddal 
 
Dagsorden/Referat 
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Gensidig orientering 

ILM: Spil med – DGU initiativ 21.8. 
           
 
 
Træningskalender for          
begyndere 
 
Tak for hjælpen turneringen 2016 
 
Advarsel i Golfbox 
 
 
 
 

 
DGU-initiativ “Spil med” 21.8. er positivt fravalgt at 
deltage i. Alle frivillige har rigeligt at gøre med de ca. 90 
prøvemedlemmer, vi allerede har fået i år. 
 
Træningskalender for begyndere ligger på 
hjemmesiden under fanen begyndere. 
 
Gennemgået hvem der skal inviteres 
 
Advarslen i Golfbox om torsdagen ift. gunstart for 
begynderne respekteres ikke af andre medlemmer 

2. Status på begynderne 
 
 
 
 
 
 

Der er indmeldt 95 nye prøvemedlemmer i 2016 + et 
antal juniorer. 5 er udmeldt igen. 6 er indmeldt i  
klubben. Der skal følges op på 24 medlemmer, der ikke 
har færdiggjort prøveforløbet. 
 
Evaluering af forløbet med Óli: 

- store træningshold – det største på 54. Mange 
frivillige hjælpetrænere 

- begynderne skal have bedre information om 
grøn banetilladelse/DGU-kort 

- drøftelse af initiativer til fastholdelse 
 
15.9.2016: I skrivende stund er indmeldt 100 
prøvemedlemmer. 
8 har udmeldt sig igen. 
8 er ikke begyndt, hvoraf de 4 lige er indmeldt 
7 er indmeldt som fuldtidsmedlemmer 
 

3. Planlængning af resten af 
sæsonen 

 
- Kaninturneringer 

  
 
 
Turneringerne begynder gradvist tidligere pga. 



- Klub 37 
 
 
 

- Venskabsturnering med 
Randers Fjord 

 
 
 
 
 

- Afslutningsturnering 
 
 
 
 
 

- Sidste spilledag med Klub 
37 

 
 

Efterår/tidligere solnedgang. Inge-Lis laver oversigt og 
opsætter turneringerne i Golfbox. Lone sender oversigt 
over turneringsledelse og holdkaptajner. 
 
Randers Fjords begyndere besøger Norddjurs 8.9.2016 
Turneringen planlægges specifikt på næste møde I 
begynderudvalget. 
15.9.2016: Kim og Inge.Lis turneringsledere. Serveret 
platter fra Møllebistroen. God stemming – alt forløb fint. 
Præmier fra Óli. 
 
Planlægges på næste møde i begynderudvalget 
15.9.: Turneringen er sat op I Golfbox. Husk at gøre 
reklame for turneringen. Mad aftalt. 
Sponsorer: Steen René Andersen (Jysk Storkøkken), Óli 
Barddal, Klub 37. 
 
Sidste spilledag bliver 29.9. Ingen spilledag i oktober 
måned i år. Vi opfordrer begynderne og Klub 37 til at 
booke tider søndag eftermiddage. 
15.9.: Inge-Lis har købt suppe. Turneringen er opsat I 
Golfbox. 

3.   Formandsmødet den 1.9. 
 
 

Inge-Lis informerer om relevante emner 
 
 

6. Evt. 
 
 

 

 
Næste møde 
 
 

 
Evaluering af sæsonen i løbet af November måned. 
 

 
Referent: Inge-Lis 


