
      

 

Notater fra mødet i Medlemsudvalget, 26. september, 2019. 

 

Hermed følger mine notater og tanker fra mødet den 26. september. Jeg har vedhæftet de notater, 

som vi gjorde på mødet nedenfor. Så kan vi altid gå tilbage til ’originalen’. 

 

Jeg har efterfølgende kigget i de gamle regnskaber og statistikker for at blive klogere på de mange 

tal, som kan rapporteres. Den bedste statistik for medlemstallet er sikkert DIF/DGI indberetningen, 

som sker automatisk hvert år pr. 31/12. Denne statistik viser dog nok et medlemstal, som er en 

anelse for højt, men til gengæld har vi tal adskillige år tilbage, og tallene er sammenlignelige. 

Årsagen skyldes bl.a. at DIF/DGI metoden medregner medlemmer, som har meldt sig ud fra1.marts 

og frem til 31. december som fuldgyldige medlemmer i statistikken. 

Mht. indtægter, så har jeg fundet ud af, at kontingenter + greenfee sikkert er et bedre måltal at bruge 

fremfor kontingenter alene. For klubben er det ikke afgørende forskelligt om indtægterne kommer 

via kontingenter eller greenfee. Og man kan så sige, at hvis ikke kan skaffe medlemsindtægter, så 

har vi måske muligheden for at skaffe greenfeeindtægter. Jeg har derfor redefineret vores 

målsætning, så det passer ind i dette koncept. Vi kan tale om det ved vores næste møde! 

 

I den vedlagte strategiplan har jeg forsøgt at bruge de kommentarer og notater, som vi gjorde på 

mødet. I princippet kan vi gå i gang med at beskrive vores handlingsplaner for 2019 & 2020 på 

grundlag af denne strategiplan. 

Ogaverne på vores kommende møde bliver  

-at gennemgå strategiplanen, og foretage de rettelser, som vi bliver enige om 

-at placere ’aber’ til de enkelte handlingsplaner, så vi får dem beskrevet og gennemarbejdet til det 

næste møde igen. 

 

Vi ses igen torsdag den 24. oktober, kl. 1900 ! 

 

Mvh 

Niels Gram 

 

  

 

 

Medlemsudvalg     Dato: 24.08.2019 

 

Niels Gram, Anders Michaelsen, Allan Hansen, Casper Buchholtz, Niels Brugs Jørgensen, Thomas 

Nielsen, Jørgen Martinson, Niels-Erik Sakariassen, Unna Toft Nielsen, Palle Bredsgaard og 

Susanne Keller 

 

Afbud: Bente Jørgensen 

 

Der indkaldes til møde torsdag, den 26. september 2019 

 

Klokken 19:00 – 21:30 i klubhuset. 

 

Dagsorden: 

 

1.Udvalgets opgaver:  

Hvervning af nye medlemmer. Fastholdelse af nye og gamle medlemmer.    

 

Målsætning: Slutmål 2022= min. 3,5 mkr. I kontingentindtægt, min. 700 medlemmer (DIF/DGI 

metode) 

 -delmål 2020 = 50 nye fuldtidsmedlemmer 

 -delmål 2020 = <50 udmeldelser 



  

  

 

2.   Brainstorm (hvad kan vi sætte i gang for at opfylde vores mål) 

 

Hvordan finder vi nye medlemmer/ hvordan skabes kontakten? 

Via firmaer (f.eks. Business LF, fagforeninger, klubbens egen erhvervsklub, Fehmarn forbindelsen, 

andre firmaer) 

Kontakt via sociale medier, f.eks. Facebook 

Skoler og institutioner for at få kontakt til de unges forældre 

Company day ’pakke’ 

Åbent hus dage/aftener med aktiviteter, mad m.m. 

Reklamebannere ved banen med gratis golf eller lignende 

Bonus til medlemmer for at skaffe nye medlemmer 

Kommunen/sundhedsgrupper/foreninger – golf som ’helse/genoptræning’ 

DGU forslag 

 

 

Hvordan gør vi potentielle medlemmer interesseret i at melde sig ind? 

Fleksibel kontingentbetaling (kvartal, måned,?) 

Billig/gratis prøvemedlemskab (køller, træning osv.) 

Sociale aktiviteter udover golfen 

 

 

 

 

Hvad gør vi for at holde på de nye og gamle medlemmer? 

Sociale aktiviteter udover golfen 

Mentor/mentorer til at aktivere spillerne 

Klubberne i klubben er mere åbne overfor nye tiltag/medlemmer 

 

3. Opgaver (udvælgelse af opgaverne) 

 

 

4. Hvem kan hvad? 

 

 

5. Hvem gør hvad? 

 

 

6. Tidshorisont 

Vi skal have konkrete planer mht. aktiviteter og tiltag (beskrivelse, tidsplan, økonomi osv.) klar 

senest 1. marts 2020 

 

7. Økonomi/støtte 

 

30.000 kr tilskud, klubbudget minimum 50.000 kr. 

 

8. Evt. 

 

9. Næste møde. Torsdag 24. oktober, kl. 19.00 

 

 

 

 

 


