
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     1. februar 2017, kl. 15.15 og 9.marts 2017, kl. 19.00 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ivan Mejrsk 9.3.2017) 
 
Dagsorden/Referat – tekst med fed skrift er fra 9.3.2017 
 

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

Ingen. 

2.  Evaluering af sæson 2016 
- Evalueringsskemaer fra 
begyndere 2016 
- Nye medlemmer 2016 
- Begynderforløb/træning 
- Kontaktperson 
- Klub 37/Kaninturneringer 
 
 

- Der blev udsendt evalueringsskemaer til alle 
begyndere i 2016. Desværre fik vi kun få tilbage, 
men alle positive. I 2017 vil vi udlevere 
evalueringsskemaerne ifm. 
afslutningsturneringen og sidste klub 37  
turnering, og bede om, at de udfyldes på stedet. 

- Nye medlemmer skal have at vide, at man skal 
blive til slut om torsdagen og ikke bare gå hjem, 
når spillet er slut 

- Overveje hvordan vi kan undgå, at Klub 37 
spillere skal vente for længe på kaninerne. Det 
skal præciseres, at kaninerne skal stoppe 
spillet og være tilbage i klubhuset kl. 20.30, 
uanset der ikke er nået alle 9 huller. Klub 37 
spillere forventes at være inde senest på 
samme tidspunkt. 

- Erfaret at alle ikke gennemførte alle 6 
træningslektioner 

- Møde for kaptajner succes – gentages i 2017 
- Overveje at gøre informationsmøderne 

obligatoriske – drøftet tidspunkt for afvikling (se 
nedenstående) 

- Lommefolder til begynderne (se nedenstående) 
3. Planlægning af 2017 
 

 
 

3.1 Begynderudvalgets 
medlemmer 
- nye medlemmer 
- fordeling af arbejdsopgaver 
 

Kim Rishøj har forladt udvalget. Ivan Mejrsk er indtrådt. 
Vi skal have mindst ét medlem mere i udvalget.  
På mødet 9.3. blev besluttet, at opgaverne indtil 
videre stort set fordeles som i 2016. Inge-Lis laver 
oplæg til ”annoncering” efter et medlem mere til 
begynderudvalget. 



3. 2.  Åbenthus dage 
- Golfens dag 
- anden dato i foråret 
- familiedag 
- Ældresagen 
- Diabetesforeningen 
- andre foreninger? 
 

 
Golfens dag 30. april 2017 
Åbent hus 13. maj 2017 
Ikke aftalt andet konkret, men god idé at rette 
henvendelse til forskellige foreninger mv. 
9.3. besluttet at Inge-Lis retter henvendelse til de 
nævnte foreninger om interessen for et 
arrangement. 
Vi afventer at træffe endelig beslutning om en 
familiedag indtil vi erfarer, hvor mange 
skoleklasser der evt. kommer i 2017. 
 

3.3. Markedsføring 
- bannere 
- messer 
- annoncering 
- Facebook 
- Hjemmeside 
- Foldere/flyers 
- DGU initiative ifm. Golfens dag 
 
 

Vi fortsætter med bannere ved indkørsel og ved hul 17. 
Annoncering via hjemmeside og Facebook. En 
appetitvækker om golfens dag er allerede lagt på 
hjemmesiden. 
9.3. besluttet at vi alle læser hjemmesiden grundigt 
mhp. at få rettet til/nye idéer for 2017 og sender 
evt. idéer til alle i udvalget. 
Kikker også på DGU’s materiale til Golfens dag for at 
vurdere, hvad vi evt. vil bruge og hvordan. 
Inge-Lis kontakter journalist John Pedersen mhp. 
en artikel om begyndere. 

3.4. Begynderforløb 
- pris  
- undervisning 
- orienteringsmøder   
- begyndermappe 
 
 
 

Begynderforløbet bliver gratis igen i 2017, dog med et 
depositum på 500 kr som fratrækkes første ordinære 
kontingentopkrævning efter fuld indmeldelse i klubben. 
Regelbøger sælges igen i år til 30 kr pr stk – alle 3 for 
75 kr. 
Samme træningsundervisning som i 2016. Der skal 
være bedre styr på træningslektionerne ved hjælp af  
afkrydsningsskema. Inge-Lis Laver skema. 
Kaninerne skal have 6 obligatoriske golfrunder, 
heraf  minimum 4 med holdkaptajn 
Orienteringsmøder gøres obligatoriske og holdes 
indenfor 1 måned efter start. 
Lone Nielsen opdaterer pjecen ”Kursus for begyndere” .  
Inge-Lis læser korrektur og herefter sendes den ud 
til hele udvalget til vurdering. 
Lommefolder til begynderne. Inge-Lis har lavet et 
udkast, som der arbejdes videre med. 
Tage højde for det der er beskrevet under evaluering af 
2016. 

3.5. Kaninturneringer og Klub 37 
- åbningsturnering  
- deltagere 
- turneringsledere 
- Venskabsturnering Rds. Fjord 
- afslutningsturnering 
kaniner/klub 37 
 

Første dato for kaninturneringer bliver  11.5.2017. 
Åbningsturnering for Klub 37 bliver 20.4.2017. 
Deltagere er alle, der deltog i Klub 37 turneringer i 
2016. Inge-Lis udsøger dem der skal inviteres. 
Herudover inviteres holdkaptajner. Lone Nielsen 
udsender indbydelse. 
Lone Nielsen laver oversigtsskema over  
turneringsdatoer, og sender rundt, så 



turneringsledere kan tilkendegive de datoer, man 
kan. 
Venskabsturneringen med Randers Fjord bliver 
8.6., kl. 17.30 
Afslutningsturnering for kaniner/Klub 37 bliver 
23.9.2017 
 

3.6. Holdkaptajner 
- annoncering 
- møde 
- planlægning/kalender 
- tovholder 
 
 

Sidste år havde vi 10 – 11 holdkaptajner, hvilket var 
tilstrækkeligt.  Et par stykker har sagt fra  i år, mens 
5 – 6 har tilkendegivet, at de fortsætter. Lone 
Nielsen fortsætter kontakten til de øvrige.  
Lone Nielsen laver oversigtsskema over  
turneringsdatoer, og sender rundt, så 
holdkaptajner kan tilkendegive de datoer, de kan. 
Møde med holdkaptajner bliver den 4. 5.2017. 
Kaptajnerne tilbydes i år en gratis pølse eller 
sandwich på Klub 37’s regning efter runden. 

Formandsmøde 2. marts 2017 
 
 

- Inge-Lis orienterede på mødet om følgende: 
- Begynderforløbets indhold 2017 
- Golfens dag 
- Åbent hus dag 
- Møde for holdkaptajner 
- Henvendelse til forskellige foreninger , jf pkt 

3.2. 
- Ny sammensætning af begynderudvalget 
- 3 nyindmeldte medlemmer 

Evt.  
 
 
 

-  

Næste møde 
 
 

29.3.2017, kl. 15.15 (Lone Nielsen meldt afbud) 

 
Referent: Inge-Lis 


