
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     24.2.2020, kl. 09.30  
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
Mads Malmmose Sørensen (ferie) 
 
Dagsorden/Referat –  
 

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

Evt. juniorturnering torsdag aften sammen med Klub 37 
– Tale med John Friis primo marts – evt. ifm. 
Formandsmødet i marts. 
Laminerede ”overblik” over begynderforløbet til 
omdeling og indsamling torsdag aftner.  
Afsætte nogle minutter torsdag aften specielt til 
gennemgang af begynderforløbet evt. vha.  En ”tavle”. 
 

2. Opfølgning på begyndere 2019 
 
 
 
 
Orienteringsmøde 
Regelprøve 

 

Status 24.2.2020: 
37 begyndere 
- 24 indmeldte på forskellige medlemskaber 
  - 6 overført til 2020 pga. tidnød/private udfordringer 
 
 6  har ikke deltaget. De pgl. indbydes i 2020 
 3  har endnu ikke aflagt regelprøve. Der følges op, da 
regelprøven er obligatorisk 
 

 3. Rekrutteringsudvalg Bestyrelsen har besluttet alligevel at 
rekrutteringsudvalget skal være et selvstændigt udvalg 
med Henrik Holm som formand.  
Udvalget skal have et tæt samarbejde med 
Begynderudvalget.  
Henrik Holm inviteres til et ekstraordinært møde I 
Begynderudvalget for drøftelse af opgaver og snitflader 
og overlevering af information om Begynderudvalgets 
hidtidige markedsføringsaktiviteter.  
ILM sender forslag om 3 mødedatoer til HH. 
 

4. Åbent Hus datoer 
 
 
 
 
 
 
 

Golfens dag 26.4.2020 

- ansvarlige: ILM og OB 

- koncept: konceptet gennemgået og drøftet. 
”Finpudses”  med Mads på næste møde i 
Begynderudvalget 

Åbent Hus 17.5.2020   



 - ansvarlige: ILM, LN, OB, (JFH) 

- koncept: koncept: konceptet gennemgået og 
drøftet. ”Finpudses”  med Mads på næste møde i 
Begynderudvalget 

Spil med dag 23.8.2020  

- ansvarlige: aftales senere, men dagen reserveres 

- koncept: aftales senere, men konceptet med en 
scramble turnering mellem nye og nuværende 
medlemmer har været en succes 

5. Begynderudvalgets opgaver og 
arbejdsfordeling 
- søndagsgolf gøres permanent 
- ajourføring af begynderhæfte 
- gennemgang af diverse material 
-  

ILM laver en liste over udvalgets opgaver til brug for 
kommende opgavefordeling med henblik på, at alle 
opgaver kan løses af minimum 2 personer. 
Der rekrutteres  1 – 2 nye medlemmer til Begynder-
/Klub 37udvalget bl.a. fordi bestyrelsen har besluttet at 
søndagsgolf gøres permanent. LN udarbejder forslag til 
en drejebog for søndagsgolf. 
 

6. Åbnings- og 
afslutningsturnering 
 

 Åbningsturnering for Klub 37 bliver i år 16. april med 
efterfølgende spisning. Pris 100 kr for mad og præmier. 

Afslutningsturneringen bliver i  år søndag den 27. 
september. 

7. Venskabsturnering med Randers 
Fjord 

Vi foreslår 18. juni i Norddjurs, og at vi skal til Randers 
Fjord 27. august .  

Pris i NDG 110 kr incl. Mad og præmier. 

ILM kommunikerer med Rds Fjord om datoerne. 

8. Turneringsledere og 
holdkaptajner 

LN kontakter tidligere holdkaptajner for at lave aftaler 
for 2020. 

LN laver planlægning for turneringsledelse  

8. Økonomi Regnskab forevist af ILM. Vi har 1.254 kr som 
startkapital til præmier mv. for 2020 

9. Evt.  Onsdagsherrerne har rettet henvendelse til ILM om, at 
de vil invitere herrerne fra Klub 37 til en onsdagsmatch. 
ILM laver en navneliste over de herrer, som har spillet i 
Klub 37 de senere år. 

Næste møde  
 

23.3.2020, kl. 09.30 

 
Referent: Inge-Lis 
 
 


