
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget      2. maj 2018, kl. 15.15 
 
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 
- nyt koncept for familiedag (ILM/bestyrelse) 

1a. Nyt koncept for familiedag Bestyrelsen har givet tilsagn til en evt. familiedag 
med karakter af rundvisning i natur og 
klubfaciliteter mv. 

2. Turneringsbetingelser 
- henvendelse om dispensation for 
deltagelse i Klub 37 for hcp under 
30 
 

Begynderudvalget har modtaget en forespørgsel om 
fortsættelse i Klub 37, selv om hcp kommer under 
30 i sæsonen. 
Under alle omstændigheder må medlemmer med 
hcp under 30 ikke optage pladser i turneringen for 
medlemmer, der har højere hcp, og man kan heller 
ikke deltage i præmierækken. 
Der træffes individuel beslutning hertil, når det 
bliver en realitet for den enkelte. 
 

3. Status på nye medlemmer 
- indmeldte i 2018 
 
 

Der er indmeldt 11 medlemmer 
Alle er i gang, undtagen Asger fra Randers – ILM tager 
fat i ham. 
 
3 begynder til kaninturnering dd. 
 
 

4. Efterskole 1 og 2 
Store Træningsdag på St. Bededag 
 
 
 

Initiativerne er modtaget meget positivt af 
medlemmerne 
9 er tilmeldt efterskole 1 
16 er tilmeldt efterskole 2 
10 var tilmeldt til store træningsdag på St. Bededag 

5. Vejledning om tilmelding til Lone Nielsen har lavet en vejledning til tilmelding til 



turneringer 
 
 

turneringer. 
Vejledningen mangfoldiggøres af  Henrik og udleveres, 
når de pgl. elever er klar til at deltage i 
kaninturneringer. 

6. Evaluering af Åbningsturnering 
for Klub 37 19.4. 
 
 
 
 
 

Antal deltagerer:  
Inge-Lis var turneringsleder, men skulle også deltage i 
bestyrelsesmøde den aften. Ole Bulebanker og  Inge-Lis  
fik sendt deltagerne af sted. Ellen Margrethe Larsen og 
Anne Zaremba hjalp Begynderudvalget og  afsluttede 
turneringen med servering af mad, præmieuddeling, 
oprydning mv. Stor tak for det 
 

7. Markedsføring ift. Åbent hus 
- annoncering 
- presse 
 

Grundet det beskedne fremmøde til golfens dag har 
bestyrelsen besluttet at annoncere om åbent hus 
5.5.2018 i Lokalavisen den 2.5.2018, dækkende 
Norddjursland, Midtdjursland og Vestdjursland ind til 
Randers. Annie Pihl har været behjælpelig med 
annoncen. 
Inge-Lis har skrevet en artikel – på baggrund af 
tidligere tekst fra 2017 fra Poul Erik Niemann. 
Forventes i Lokalavisen 2.5.2018. Journalist John 
Pedersen har lovet opfølgning i kommende avis(er)  
 

8.  Åbent hus 5.5.2018 
- drejebog 
- hjælpere 
- fortæring 
- materialer 
 
 
 
 

Evaluering af drejebog. Følges som sidst 
 
Følgende hjælpere har indtil videre givet tilsagn: 
Arne Mikkelsen 
Jørgen Schneider 
Mogens Mørch 
Ole Bulebanker 
Anne Zaremba  
Verner Helenius  
Lone Nielsen 
 
Lone Rytter og Inge-Lis bager kage.  
Inge-Lis  sørger for fortæring   
Henrik  sørger for div. materialer til dagen 
 

9. Evt.  
 
 
 

Der er efterspurgt grillpølser til Klub 37 til grill-selv. 
Vi overvejer. 
Præmier: 3.5. - bolde fra proshoppen 
Større paptallerkner til ciabattabollerne påkrævet 

10. Næste møde 
 
 

30. maj 2018, kl. 15.15 

 
Referent: Inge-Lis 


