
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     3.12.2019, kl. 09.30  
 
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  
Evt. Juniorturnering torsdag aften sammen med Klub 
37 – Tale med John Friis primo marts – evt. ifm. 
Formandsmødet i marts. 
 

 
2. Opfølgning på begyndere 

 
Status 24.9.2019: 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 
 
Status 2.12.2019: Yderligere 3 er udmeldt i november 
måned 2019.  
 

3. Orienteringsmøde for begyndere Orienteringsmøde gennemført 10.10.2019 med 6 
deltagere.  
6 begyndere har ikke deltaget endnu. 

4. Ekstra begynder-/Klub 37 i 
oktober måned mv. 

Beslutningen om at fortsætte kanin-/og Klub 37 
turneringerne søndage  I oktober måned har været en 
success.  
Flere deltagere efterspurgte en fortsættelse hele 
vinteren, hvorefter bestyrelsen besluttede at ændre 
konceptet til “Søndagsgolf”, hvor alle kan deltage uanset 
handicap.  
Der skal tilmeldes i Golfbox og vi laver startlister. 
Deltagerne skal selv udskrive scorekort  
Lone Nielsen har ansvaret for startlisten – suppleret af 
ILM efter aftale. 



5.  Status på Rekrutteringsudvalg 
Afsluttende møde i årets 
rekrutteringsprojekt med Michael 
Jürgensen fra DGU den 3.10. 

Bestyrelsen har besluttet at udvide Begynderudvalget 
med en særlig gruppe, der skal tage sig af 
rekrutteringsinitiativer/markedsføring. 
 

6.  
Familiemedlemskab med 
rabatordning for forældre og 
2/flere børn. ILM og OB tager 
forslaget med til næste 
bestyrelsesmøde. 

 Løs drøftelse i bestyrelsen – ingen beslutning. 

7. Evaluering af begynderforløbet – 
Golfspilleren i centrum 

MMS præsenterede evalueringerne, som generelt er 
rigtig fine. 

8. Økonomi Slutkapital 2019 er 1.254 kr som startkapital til 
præmier mv. for 2020 

8. Datoer 2020 Golfens dag 26.4.2020 

Åbent hus dag 17.5.2020 

Spil med dag 23.8.2020 

11. Evt.  Begynderne får hvert år informationsmateriale om 
begynderforløbet, ligesom det drøftes på 
orienteringsmødet. Alligevel er flere i tvivl. Vi overvejer 
derfor at lave laminerede ”overblik” over 
begynderforløbet til omdeling og indsamling torsdag 
aftner. Det overvejes også at afsætte nogle minutter 
torsdag aften specielt til gennemgang af 
begynderforløbet evt. vha.  En ”tavle”. 

Næste møde –  
 

24.2.20, kl. 09.30 

 
Referent: Inge-Lis 


