
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     16.3.2020, kl. 09.30 – gennemført elektronisk pga. 
Coronakrisen. 
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
Toni Nygaard 
Mads Malmmose Sørensen (ferie) 
 
Dagsorden/Referat –  
 

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

Overvejelser til senere drøftelse/beslutning: 
Laminerede ”overblik” over begynderforløbet til 
omdeling og indsamling torsdag aftner.  
Holdkaptajner skal have en særlig 
info/orienteringsrolle efter kaninrunder torsdag aften 
 

1. Nyt medlem i Begynderudvalget Vi byder Toni Nygaard velkommen i udvalget. Toni har 
gået i front for etablering af “Søndagsgolf” . 

2. Orientering fra Formandsmødet Inge-Lis orienterede om datoer for Golfens Dag, Åbent 
Hus, åbningsturnering for Klub 37 og  det nye initiative 
“Søndagsgolf”. 
Drøftelse med John Friis om et evt. samarbejde med 
Juniouudvalget torsdag aften. Juniorudvalget arbejder 
dog med planer om at genoptage træning /spil om 
fredagen. 

3.  Møde med 
Rekrutteringsudvalget og Michael 
Jürgensen, DGU 5.3.2020 

Begynderudvalgets planlagte møde med 
Rekrutteringsudvalget blev gennemført ved deltagelse i 
et møde, der var aftalt mellem Rekrutteringsudvalget og 
Michael Jürgensen. MJ gennemgik statistikker mv. ift. 
NDG hidtidige rekruttering og fastholdelse. Der blev 
aftalt snitflader mellem Rekrutteringsudvalg og 
Begynderudvalg, drøftet pris for startpakken, 
markedsføringsinitiativer, golfens dag, åbent hus mv.  
Rekrutteringsudvalget foreslog en ekstra åbent hus dag 
den 6.6., så vi i år holder 3 af slagsen. 
Rekrutteringsudvalget udfører 
markedsføringsopgaven/sørger for, at potentielle nye 
medlemmer kommer ind ad døren – derefter overtager 
Begynderudvalg og træner. 
Rekrutteringsudvalget tilbød deres hjælp ved diverse 
arrangementer. 
 



 3.  Foldere vedr. Begynderforløb 
- Velkommen I NDG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Introduktion til Golf 
 

Inge-Lis og Ruben har opdateret folderen “Velkommen i 
Norddjurs Golfklub” med enkelte redaktionelle 
ændringer. 

1. Belært af især sidste års bemærkninger fra 
begynderne om begrebet “prøvemedlemmer”, 
bruger vi ikke det begreb mere, men anvender i 
stedet for begrebet “Startpakke” for det 3-
måneders forløb – samme begreb som DGU 
bruger om pakken “En gave for Livet”. Herefter 
bliver man “Begyndermedlem” så længe man 
kun har lokal spilletilladelse. 

2. Det er tilføjet, at man i år 2 modtager gratis 
“Efterskole” 

 
 
Hæftet gennemlæses af os alle og rettes til herefter 

4. Åbent Hus datoer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golfens dag 26.4.2020 

- ansvarlige: ILM og OB 

Åbent Hus 17.5.2020   

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

Åbent Hus 6.6.2020 (forslag fra Rekrutteringsudvalget) 

Koncept: koncepter for alle dage drøftes med Mads  

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 
 

ILM laver en liste over udvalgets opgaver til brug for 
kommende opgavefordeling med henblik på, at alle 
opgaver kan løses af minimum 2 personer. Lone har 
lavet et oplæg til afvikling af Søndagsgolf 
 

6. Coronavirus-situationen 
 

Indtil videre arbejder vi videre med et “normalt” 
forårsprogram for nye medlemmer, og håber på 
gennemførelse heraf . 

 Dog er alle turneringer i golfklubben indstillet eller 
udskudt indtil videre pga. risiko for Coronavirus, 
hvorfor Begynderudvalget/Klub 37 heller ikke 
gennemføres åbningsturnering, torsdagsturneringer og  
Søndagsgolf indtil videre. 

Venskabsturneringen med Randers Fjord den 18.6. 
afventer fremtiden ift. Coronavirus 

 

7. Begynderforløbet 2020 Gennemføres iflg. aftale med Mads som i 2019. 



Kaninerne skal gerne tidligere i gang med 
kaninturneringer i 2020 end i 2019. 

Kontaktpersonordning etableres som vanligt. 

Lone laver aftaler med holdkaptajner og 
turneringsledere. 

Næste møde  
 

Vi holder indtil videre elektroniske udvalgsmøder – 
næste gang aftales medio april. 

 
Referent: Inge-Lis 
 
 


