
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     20. Maj 2019, kl. 10.00  
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
Pro/Manager Mads Malmmose Sørensen  
 
Dagsorden/Referat –  
 

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

Deltagelse i messer  
 

• Familiedag /Spil-med 
dag/åbent hus i efteråret 

 
 

Fastsættelse af dato og koncept på næste møde i juni 
måned. 

2. Evaluering af Golfens dag og 
Åbent hus 
 

Begge dage forløb fint.  
Til Golfens Dag kom 37 gæster 
Til Åbent Hus dagen kom 12 gæster, heraf 5 børn. 
Deltagelse af flere børn giver anledning til forslag om en 
flyer specielt målrettet juniorer. Mads drøfter indhold 
mv. med Juniorudvalget/fokusgruppen i DGU-regi. 

 
3. Status på begyndere 2019 
- antal begyndermedlemmer 
(børn/voksne) 
- træning – forløb og 
tilrettelæggelse  
- Mads 
- Henrik 
- deltagelse i begyndergolf, 
herunder vejledning til Golfbox 
 

 
Vi har i år fået 25 nye medlemmer incl 2 juniorer på 
hhv. 14 og 17 år, som følger både juniorerne og voksen-
begynderforløbet. 
Mads har oprettet 3 begynderhold med 8-9 begyndere 
på hvert hold. Der undervises 2 hold mandag og 1 hold 
onsdag. Enkelte lørdage kan komme på tale. 
Begynderne er tilknyttet ét hold, men kan ved 
henvendelse til Mads aftale at komme til et andet hold, 
hvis man bliver forhindret i at komme på sit “eget” hold. 
Der er mulighed for individuel træning mod tilkøb af 
trænings-klippekort hos Mads. 
Efter et relevant antal træningslektioner giver Mads 
besked til Lone Nielsen om klarmelding til begyndergolf 
om torsdagen.  Lone Nielsen kontakter herefter de 
pågældende for vejledning og tilmelding mv.  
Lone Nielsen laver vejledning om tilmelding i Golfbox. 
Vejledningen udleveres og gennemgås af 
turneringslederen ved første deltagelse i 
begynderturnering. 

4. Informationsmøde for 
begyndere 

Der indbydes til informationsmøde for begyndere 
mandag den 17.6.2019, kl. 18.30 med mulighed for 



 madbestilling, da nogle af deltagerne kommer direkte 
fra golftræning hos Mads.  
Jannet, Ole Bulebanker og Inge-Lis står for 
informationsmødet. 
Der planlægges et møde igen i august måned. 

5. Koncept for Klub 37 herunder 
turnering med/mod andre KIK 
 

Bestyrelsen har godkendt konceptet, hvor Klub 37 
primært er for hcp 36+ medlemmer. Er der ledige 
pladser (max 36 deltagere) kan andre med hcp ned til 
30 deltage efter først til mølle-princippet. 
Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder sig uanset hcp. 
Begynderudvalget giver besked senest onsdag aften, 
hvis man IKKE kan deltage. 
Klub 37 indbyder andre klub i klubberne til en 9-hullers 
match/udfordring den 27. juni kl. 18.00.  
Lone Nielsen reserverer banen.  

6. Venskabsturnering mod 
Randers Fjord 
 

Turneringen finder sted i Randers Fjord Golfklub 
torsdag den 20. juni , kl. 17.30. 
Jannet tager med som turneringsleder til Randers Fjord. 
Der gennemføres kun begynderturnering i Norddjurs 
Golfklub denne aften – altså ingen Klub 37. Ole 
Bulebanker er turneringsleder. 

Evt. Lone Nielsen udsender turneringslederskemaet til 
fordeling af datoer efter 1.7.2019. 

Næste møde 17.6.2019, kl. 17.00 (før informationsmødet for 
begyndere) 

 
Referent: Inge-Lis 


