
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget      16. april 2018, kl. 15.00 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch - ILM(formand) 
Lone Nielsen -LN  
Jannet Hansen - JN 
Ole Bulebanker - OB 
 
Desuden deltager Golftræner Henrik Jacobsen  
 
Dagsorden/Referat 
 

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

- Fastsætte dato for ”spil med dag” i efteråret 
- Henvendelse til div foreninger (drøfte med  
træner) 
- Turneringer mod 
tirsdagsdamer/onsdagsherrer/sidste års begyndere 
- synliggørelse af turneringsbetingelser (LN) 
- nyt koncept for familiedag (ILM/bestyrelse) 

1 a - turneringsbetingelser Lone Nielsen har skrevet turneringsbetingelserne 
for deltagelse i Klub 37.  De ligger på hjemmesiden 
under begyndere. Skal sættes på opslagstavle i 
klubhuset og ligge ved indskrivningsbordet, når 
deltagerne møder til turnering. 
En enkelt ting skal ændres -  at man ikke kan 
forblive i Klub 37 resten af sæsonen, hvis man i 
løbet af sæsonen kommer under hcp 30. Det 
overvejes at hcp for deltagelse i det hele taget 
ændres til den oprindelig hensigt, som var fra hcp 
36 og op. 

2. Status på nye medlemmer 
2018 

 

Der er indmeldt 8 nye medlemmer. Første 
træningslektion var lørdag den 14.4.2018 med   5 
deltagere. Henrik Jacobsen orienterer om, at det gik 
godt. 
 
Regelundervisningen i år bliver efter de nuværende 
regler, da de nye regler ikke træder i kraft før 
1.1.2019. Henrik foreslår at en af trænings-
lektionerne evt. bliver til regelundervisning. 
 
Lone Nielsen laver en vejledning til Golfbox om 
tilmelding til turneringer -  til alle begyndere og til 
ophængning på opslagstavle i klubhuset. 
 
Henrik laver skriftligt oplæg til ”efterskole 1” tilbud  



til begyndere i hcp 36+ fra 2017 og til tilbud om 
træning til tidligere begyndere og medlemmer i hcp 
36+. 
Lone Nielsen udsøger begyndere fra 2017 . 
 

 3. Status på iværksatte inititiver 
på sidste møde den 4.4.2018 
- opdatering af diverse 
dokumenter 
- hæfte til begyndere 
- div. markedsføring 
 

Inge-Lis har lagt opdaterede dokumenter vedr 
begyndere og klub 37 på googledrevet, og der laves 
en fysisk mappe med eksempler.   
 
Ruben arbejder på hæfte til begyndere 
”Introduktion til golf 2018” - bliver færdigt dd. 
 
Reklamebannere ved flagstængerne er hængt op – 
datobannere hænges op i løbet af ugen. 
 
Fotos og tekst fra Golfens dag sendes til 
lokalaviserne med reklame for åbent hus 5.5. 
 
 

4. Åbningsturnering 19.4. 
 
 
 
 
 

Lige nu tilmeldt 34. Kun tilmeldt 1 fra klub i klubberne 
(tirsdagsdamer). 
Inge-Lis og Ole Bulebanker er turneringsledere. 
Lone Nielsen bestiller mad. 
Inge-Lis sørger for præmier. 

5.  Åbent hus 22.4.2018 
- drejebog 
- hjælpere 
- fortæring 
 
 
 
 

Drejebogen gennemgået – Inge-Lis ajourfører. 
 
Følgende hjælpere har indtil videre givet tilsagn: 
Vera Mortensen  
Ivan Mortensen 
Jørgen Schneider 
Mogens Mørch 
Ole Bulebanker 
Anne Zaremba  
Verner Helenius  
Birgit Engsig 
 
Vera og Inge-Lis bager kage.  
Inge-Lis sørger for fortæring i øvrigt og div. materialer 
til dagen 
 

10. Evt.  
 
 
 

 

11. Næste møde 
 
 

2. maj 2018 kl. 15.15 

 
Referent: Inge-Lis 


