
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     24.9.2019, kl. 12.30  
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
 
Dagsorden/Referat –  
 

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

Deltagelse i messer  
 

2. Evaluering af spil-med 
dag/åbent hus i efteråret 

 
 

God dag. 17 deltagere  - 4 nye medlemmer. 
Stort arbejde at arranger, men fornemmelse af at 
deltagerne synes det er hyggeligt at tage venner med I 
golfklubben og vise deres sport. 
 

3. Evaluering af venskabsmatch 
med Randers Fjord 15.8. 

Max antal deltagere er 24 fra hver klub, men kun 13 
deltagere fra NDG. Vi håber på flere deltagere næste år, 
så vi kan fortsætte samarbejdet med Randers Fjord. 
En god aften og NDG vandt pokalen. 

4. Opfølgning på begyndere Vi har 34 begyndere i 2019, heraf er 4 udmeldt igen  - 
altså status på 30. 
 
5 er overført til 2020 pga helbred og travlt på arbejde  
2 har særlige aftaler med MMS.  
4 er indmeldt i august/september 2019. og i gang med 
træning, men har ikke spillet golf. 
1 synes at være gået lidt ”i stå” 
12  
 
Resultat: 
15 aktive spillende med grøn banetilladelse 
3 indmeldt med DGU-kort 
 
Det er svært at nå at få de nyindmeldte fra 
august/september igennem begynderforløbet. 
Vi planlægger individuelle runder med holdkaptajner 
kombineret med begyndergolf/Klub 37 søndage i 
oktober.  
 
Inge-Lis følger op på dem, der mangler at spille golf og 
kontakter dem. 
 
Stor tak til de holdkaptajner, der troligt kommer, når vi 
kalder – også på “umage” tidspunkter.  



Alle andre medlemmer har vist stor forståelse, når det 
har været nødvendigt at enkelte begyndere har gået på 
bag-ni.  
 

5. Status på Klub 37 turneringer 17 turneringer er gennemført, herunder: 
 
1 KIK (Invitationsturnering til andre Klub i Klubber). 68 
deltagere – vi har kun fået positive tilbagemeldinger 
om, at det var en succes, som bør gentages i 
2020/årligt. 

2 venskabsturneringer (Randers Fjord)  

Der har generelt været en mindre nedgang i deltagere i 
alle turneringerne, dog 

gennemsnitlig   27 deltagere  - heraf   

20 med hcp 36 +  og  

7 med hcp under 36. 

Der er uddelt præmier (gavekort fra proshoppen) til to 
lige store rækker efter følgende skabelon: 

1–5 deltagere – 1. præmie –125 kr 

6-10 deltagere- 2. Præmie – 100 kr 

11-15 deltagere – 3. Præmie – 75 kr 

16 – 20 deltagere – 4. Præmie – 50 kr 

 

6. Orienteringsmøde for begyndere Ca. halvdelen af begynderne har ikke været til 
orienteringsmøde. Vi holder derfor orienteringsmøde 
10.10. 2019, kl. 19.00. LN opretter tilmelding i Golfbox.  
ILM sender indbydelser ud. 

7. Ekstra begynder-/Klub 37 
turnering 26.9. 

Gennemføres ved min. 15 deltagere. Dags dato tilmeldt 
15 til Klub 37 og 2 kaniner. 

8.  Afslutningsturneringen 
5.10.2019 

Indtil videre er tilmeldt  19 deltagere, hvoraf  kun 5 
begyndere fra i år.  
ILM udsender særskilt indbydelse til årets begyndere. 
Mad: ILM bestiller mad. 
Præmier: ILM sørger for præmier incl. blomster og 
pokal til årets kaniner. 
Turnering: LN laver startliste mv.: 
Nærmest flaget på par 3 huller.  
Nærmest stregen på hul 7. 
- OB klargør banen 

9.  Rekrutteringsudvalg Drøftelse af sondring/samarbejde mellem 
markedsføring og begynderudvalg. 
Afsluttende møde i årets rekrutteringsprojekt med 
Michael Jürgensen fra DGU den 3.10. Høre om hans 
erfaringer med andre golfklubbers rekrutteringsudvalg. 



10. Formandsmødet/samarbejde 
med juniorudvalget 
 
 

 På Formandsmødet den 6.9.2019 blev der drøftet 
muligheden for en juniorturnering torsdag aften 
samtidig med Klub 37 – enten på ”ledige” huller på for-
ni - eller – hvis for-ni er fyldt op, da på bag-ni  sammen 
med evt. kaniner. Begynderudvalget er positive 
omkring dette samarbejde, men frasiger sig ansvaret 
for selve juniorturneringen. 

11. Evt.  Et forslag om et evt. ”familiemedlemskab” med 
rabatordning for forældre og 2/flere børn. ILM og OB 
tager forslaget med til næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde –  
 

19.11. kl. 10.00 
 

 
Referent: Inge-Lis 


