
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     21. februar 2019, kl. 10.00  
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
Pro/Manager Mads Malmmose Sørensen – deltager efter behov 
 
Dagsorden/Referat –  
 

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

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

• Spil-med dag/åbenthus i efteråret 
• Familiedag  
• Præmier, økonomi og menu 2019 – Klub 37 

2.  Evaluering af sæson 2018 
- begyndere 
- Klub 37 
 
 

• 15 nye medlemmer ud af 24 begyndere. 3 er 
overført til begynder 2019 og 1 ny er tilmeldt. 

• En mindre tilbagegang af deltagere i Klub 37. 
• Første torsdag i hver måned i 2019 spilles en 

alternativ spilleform i turneringen 
• Når et medlem kommer under hcp 36, kan man 

ikke længere deltage i Klub 37 
3. Planlægning af 2019 
 

 
 

3.1 Begynderudvalgets 
medlemmer og 
fordeling af arbejdsopgaver 
 

- Begynderhæfte opdateres 
- Alt material vedr. 

begynderudvalg 

• Udvalget består af 4 ovennævnte medlemmer 
samt Mads som træner og manager efter behov. 

• Arbejdsopgaverne fordeles indtil videre som 
sædvanligt. 

• MMS gennemlæser og tilretter begynderhæftet 
fra 2018 

• ILM har lavet en fysisk mappe med alle 
dokumenter, der vedrører begynderudvalget og 
Klub 37. Indholdsfortegnelse for mappen 
gennemgået. De fleste af disse dokumenter 
findes også i elektronisk udgave på klubbens 
googledrev – begynderudvalget.  

 
3. 2.  Åbent hus dage 
- Golfens dag 
- anden dato i foråret 
- spil med dag i efteråret 

 
• Golfens dag 28. april 2019 – ILM, LFN, OB og 

MMS 
• Åbent hus 12. Maj 2019 – LFN, JFH, OB og MMS 



- familiedag 
- 

• Dato for spil-med dag ikke fastsat 
• Drøftet en evt. familiedag. MMS tager emnet med 

i Juniorudvalget. 
 
 

3.3. Rekruttering 
- projekt rekruttering i samarbejde 
med DGU 
- Golf og diabetes  
- Ældresagen 
- Hjerteforeningen 
- andre foreninger ? 
 

 
• Golfklubben samarbejder med DGU om projekt 

”Rekruttering”, der landsdækkende har til 
formål at skærpe lysten til at spille golf. Der 
holdes Kick-off møde den 5.3. Indbydelse er 
udsendt gennem Golfbox. Pt. 9 tilmeldte. 

• Golfklubben samarbejder med DGU om projekt 
”Golf og diabetes”. Ved samarbejde med 
Diabetesforeningen og kommunernes 
rehabilitering tilbyder vi et målrettet 
begynderforløb til mennesker med diabetes. 
Ruben ser på tilgængeligt 
markedsføringsmateriale på DGU’s hjemmeside. 

• ILM retter henvendelse til Hjerteforeningen og 
Ældresagen for at give samme tilbud. 

 
 

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

• Ruben Leonhardt hjælper med markedsføringen, 
som han plejer. En del materiale på 
hjemmesiden er allerede opdateret til 2019 
version.  

• Ole Bulebanker undersøger muligheder til 
opsætning af reklame-bannere 

• Vi tager kontakt til arrangører af messer, 
byfester mv. for evt. deltagelse – også som led i 
projekt ”Rekruttering”. Evt indkøb af en ”Dart 
Golf”, der kan medbringes. MMS undersøger pris 

• Ruben og Mads samarbejder om 
markedsføringsmateriale til åbent hus 

• Drøftet salg af ”gavepakker” til golf. evt ift. 
projekt ”Rekruttering” 

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

• Prisen i år bliver 500 kr.  
• Træningen skal tilrettelægges i samarbejde med 

Mads. Der skal være mulighed for træning både 
en hverdag og i weekenden. 

• Obligatoriske orienteringsmøder opretholdes. 
• ”Efterskole” træningskonceptet fra 2018 

fortsætter 
3.5. Turneringer 
- kaninturneringer og Klub 37 
- åbningsturnering (dato og 
deltagere) 
- turneringsledere 

• Åbningsturnering i Klub 37 den 11. april 
Holdkaptajner inviteres til deltagelse. 
Begynderne kobles løbende på Klub 37 efter 
relevant træning/undervisning 

• Lone Nielsen laver vagtskema over 



- Venskabsturnering Rds. Fjord 
- afslutningsturnering (dato og 
deltagere)kaniner/klub 37 
- præmier og økonomi 
- madbestilling/menu 
 

turneringsledere og sender til 
begynderudvalgets medlemmer 

• Venskabsturneringer med Randers Fjord 
Golfklub bliver enten 13.6. i Randers Fjord og 
5.9. i Norddjurs 

• Afslutningsturnering bliver den 22.9.2019 
• Præmier, økonomi og menu udsættes til næste 

møde 
 

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. Det 
vurderes, om vi skal have flere holdkaptajner I 
år  

Formandsmøde 7. marts 2019 
 
 

Inge-Lis orienterer om relevante emner på 
formandsmødet 

Evt. 
 
 
 

 

Næste møde 
 
 

29.3.2019, kl. 10.00 

 
Referent: Inge-Lis 


