
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     1. marts 2018, kl. 15.30  
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
 
Dagsorden/Referat –  
 

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

Umiddelbart ingen. 
Punktet genoptages på næste møde. 

2.  Evaluering af sæson 2017 
- begyndere 
- Klub 37 
 
 

- Kun oplevet positive tilkendegivelser 
- Vi vil i 2018 synliggøre turneringsbetingelser for 

Klub 37 bedre med henblik på opfyldelse af krav 
og forventninger. Lone Nielsen laver et oplæg. 

3. Planlægning af 2018 
 

 
 

3.1 Begynderudvalgets 
medlemmer og 
fordeling af arbejdsopgaver 

- drejebog for turneringer 
opdateres 

- folderen “Kursus for 
begyndere” 

 

Udvalget består af 4 ovennævnte medlemmer. Vi vil 
gerne have et medlem mere, så hvis du har lyst til at 
deltage i Klub 37 – og begynderudvalgsarbejdet, så giv 
lyd fra dig. 
Arbejdsopgaverne fordeles indtil videre som 
sædvanligt. 
Lone Nielsen opdaterer drejebog for turneringer og 
”kursus for begyndere”. Kan dog ikke færdiggøres, da 
den nye træner skal involveres. 

3. 2.  Åbent hus dage 
- Golfens dag 
- anden dato i foråret 
- spil med dag i efteråret 
- familiedag 
- Ældresagen 
- Diabetesforeningen 
- Hjerteforeningen 
- andre foreninger? 
 

 
Golfens dag 22. april 2018 
5. maj 2018 
Spil med dag i 2017 var en succes, som vi vil gentage. 
Dato fastsættes senere. 
Drøftet nyt koncept for en evt. familiedag. 
Henvendelser til relevante foreninger er en god idé, 
men kræver tid og arbejde. Drøftes med ny træner. 

3.3. Markedsføring 
- bannere 
- messer 
- annoncering 
- Facebook 

Webmaster Ruben Leonhardt hjælper med 
markedsføringen, som han plejer. En del materiale på 
hjemmesiden er allerede opdateret til 2018 version. 
Vi siger generelt nej til annoncering i dagspressen.  
Vi vurderer evt. deltagelse i messer, hvis vi inviteres. 



- Hjemmeside 
- Foldere/flyers 
- DGU initiative ifm. Golfens dag 
- andet ? 
 
 

Drøftet at have en generel flyer om 
begyndermedlemskab, og så lave en ”indstiksside” 
hvert år med datoer, betingelser mv. Inge-Lis taler med 
Ruben. 
Drøftet evt. at uddele/placere flyers relevante steder 
med indbydelse til åbent hus. Evt. en lille gave for at 
komme og evt. deltagelse i en konkurrence på åbent hus 
dagen. 

3.4. Begynderforløb 
- pris  
- træning 
- orientering 
- orienteringsmøder   
- fastholdelse 
 

Prisen bliver formentlig samme som i 2017, men skal 
besluttes endeligt i bestyrelsen. 
Træningen skal tilrettelægges i samarbejde med den 
nye træner, men der skal være mulighed for træning 
både en hverdag og i weekenden. 
Obligatoriske orienteringsmøder opretholdes. 
Drøfte fastholdelsesinitiativer med ny træner. 

3.5. Turneringer 
- kaninturneringer og Klub 37 
- åbningsturnering (dato og 
deltagere) 
- turneringsledere 
- Venskabsturnering Rds. Fjord 
- afslutningsturnering (dato og 
deltagere)kaniner/klub 37 
- præmier og økonomi 
 

- Åbningsturnering i Klub 37 den 19. april kl. 
18.00. Holdkaptajner inviteres til deltagelse. 
Begynderne kobles løbende på efter relevant 
træning/undervisning 

- Lone Nielsen laver vagtskema over 
turneringsledere og sender til 
begynderudvalgets medlemmer 

- Venskabsturneringer med Randers Fjord 
Golfklub er fastlagt til 16.4. i Randers Fjord og 
23.8. i Norddjurs 

- Afslutningsturnering bliver den 23.9. 
- I 2017 sæson besluttede vi at give 

holdkaptajnerne en sandwich om torsdagen, og 
vi hævede præmierne for Klub 37. Det kunne 
mærkes på økonomien. Ved forespørgsel på en 
af de sidste turneringsaftner i 2017 var der 
overvejende stemning for et større 
deltagergebyr – fremfor nedsættelse af 
præmierne. Deltagergebyret bliver derfor i 2018 
på 25 kr. En evt. ændring af ”menuen” torsdag 
aften blev drøftet, men ikke endelig besluttet. 
Inge-Lis vil undersøge mulighederne med vores 
madleverandør. 

 
3.6. Holdkaptajner 
- møde 
- planlægning/kalender 
- tovholder 
 
 

Lone Nielsen er tovholder for holdkaptajnerne og laver 
et oplæg til dato til møde med dem og en 
planlægningskalender for holdkaptajner  

Formandsmøde 1. marts 2018 
 
 

- Inge-Lis orienterer om relevante emner på 
formandsmødet 

Evt. 
 

- Ole Bulebanker har deltaget i et møde i DGU-regi 
i Mollerup Golfklub om den gode begyndelse, 



 
 

fastholdelse mv. Ole har kopieret materiale til os 
alle, som vi skal læse og drøfte på et senere 
møde. 

- Drøftet alternative turneringer i Klub 37 – evt. 
turnering mod sidste års begyndere. Evt. dame- 
og herreturnering mod hhv. Tirsdagsdamer og 
Onsdagsherrer 

Næste møde 
 
 

4. april 2018 kl. 15.15 

 
Referent: Inge-Lis 


