
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget      28. Juni 2017, kl. 15.15 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch, formand 
Lone Nielsen  
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker (forhindret) 
 
Dagsorden/Referat 
 

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

• Evalueringsskemaer skal udleveres til 
afslutningsturneringen og sidste Klub 37 dag 

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

• Inge-Lis henvendelse til div. Foreninger jf. aftale 
9.3. 

2. Status for nye medlemmer 2017 I alt 27 ny medlemmer i 2017. 
4 medlemmer er ikke rigtig kommet i gang. Inge-Lis 
har kontaktet de pgl. på mail. En er netop indmeldt 
og skal starte sit begynderforløb snarest muligt – 
bla. set i forhold til træners ferie. 

3. Åbenthus dage 
 

Vi planlægger Åbent Hus den 6. august 2017, kl. 10.00 
efter DGU’s koncept ”Spil med”.  
Dvs. at medlemmer opfordres til at invitere familie, 
venner, kolleger, naboer m.fl. med ud at spille golf . 
Efter en kort introduktion til golfspillet , spilles der 
Texasscramble på det antal huller, der kan nås i et 
nærmere fastsat tidsrum. 
Gæster, der ingen relationer har til klubben er 
selvfølgelig også velkomne. De vil komme til at spille 
med en erfaren ”holdkaptajn”.  
Tilmelding er nødvendig. Dagen afvikles som en rigtig 
turnering med præmier i 2 rækker – en medlemsrække 
og en gæsterække.  
Efter spillet byder vi på grillpølser, øl/vand, kaffe og 
kage samt en introduktion til, hvordan man kommer i 
gang med at spille golf. 
Medlemmer, der deltager med gæster får en flaske 
rødvin som tak. 
Lone Nielsen blokerer banen og opsætter turneringen i 
Golfbox. 
Inge-Lis sørger for markedsføring i samarbejde med 
Ruben og Poul Erik Niemann. 
Tovholdere på selve dagen er Inge-Lis og Lone Nielsen 



og Ole Bulebanker, hvis han kan, Jannet er forhindret. 
4. Markedsføring 
 

Vore åbent hus bannere ved indkørslen og ved hul 17 
hænger stadig med tilbud om gratis golf i 3 måneder. 
Markedsføring af  Åbent Hus dagen den 6. august sker 
på hjemmeside, Facebook og ved direkte henvendelse 
via Golfbox-mail til vore medlemmer.  
Vi benytter bl.a.  materiale fra DGU’s initiativ om spil 
med dag. 
Forslag om en artikel til Golfbladene om vores succes 
med Klub 37 og fastholdelse overvejes. Inge-Lis taler 
med Poul Erik Niemann. 
Evt. flyer ? 
 

5. Venskabsturnering 
 

Klub 37 venskabsturnering mod Randers Fjord Golfklub 
er den 31. august 2017, kl. 17.30 i Randers Fjord.  
Max 24 deltagere. Først til mølle. Pris 100 kr for 
turnering, mad og præmier. 
Lone Nielsen opsætter turneringen i Golfbox og vi 
reklamerer med den til deltagerne i Klub 37 torsdage.  
 

6. Informations- og spørgeaftener 
for begyndere 

Inge-Lis har holdt 2 informationsmøder for i alt 18 
begyndere. Der følges op på dem der mangler primo 
august. 

Evt.  
 

 

Næste møde 
 
 

Efter behov og under alle omstændigheder ca. 1 uge før 
Åbent Hus den 6.8. Inge-Lis sender forslag til tidspunkt. 

 
Referent: Inge-Lis 


