
             Dato: 18.02.2020 

 

Referat fra møde i Medlemsudvalget mandag den 17. februar 2020 

Mødested: Klubhuset. 

Tidspunkt: 16:30 – 18:00 

Deltagere: Niels Gram, Anders Michaelsen, Allan Hansen, Casper Buchholtz, Niels-Erik Sakariassen, 

Unna Toft Nielsen, Thomas Nielsen og Susanne Keller 

 

Afbud: Bente Jørgensen, Palle Bredsgaard, Fravær af Jørgen Martinson 

Referent: Susanne Keller  

Eneste punkt denne aften:  

➢ Hvad er der sket af nyt på handlingsplanerne. 

  

Handlingsplan nr. 1: Company Day 
➢ Business LF vil gerne støtte op omkring oplægget til Company Day 

• BLF står for annoncering til alle medlemsvirksomheder på LF. 

• Der bliver i første omgang kun tale om en dag og det er tirsdag den 19. maj 2020 

med lidt træning, spil på par3-banen efterfulgt af spisning og præmieoverrækkelse. 

• BLF’s PDF invitation skal lægges på hjemmesiden, så der fra BLF hjemmeside kan 

linkes direkte til invitationen. 

Handlingsplan nr. 4. Åbent hus-dage, herunder ”Golfens Dag” 

➢ Flyer til golfens dag er redigeret og bestilling sker via Anders Michaelsen. 

➢ Opslag om Golfens Dag skal lægges på klubbens Facebook og hjemmesiden 

Handlingsplan nr. 5: Attraktive tilbud/måder at starte i klubben 

➢ Flyer om startpakke blev præsenteret. – Den blev godkendt med  

• Den ligner den fra sidste år. 

• Bestilling er afgivet via Anders Michaelsen 

• Flyeren skal lægges på klubbens Facebook og hjemmesiden 

Handlingsplan nr. 7: Bonus/præmie for at skaffe nye medlemmer 

➢ Rør og bolde vil blive bestilt 

➢ Der bliver 3 farver bolde 

Handlingsplan nr. 8: Fleksibel kontingentbetaling og kontingentgrupper 

➢ Der er et par stykker som har benyttet sig af månedlige betalinger med automatisk 

betalingsordning (PBS) 

Handlingsplan nr. 9: Strategier til fastholdelse af klubbens medlemmer 

➢ Info-møde til medlemmerne i klubben er mandag den 16. marts 2020 

➢ Medlemmerne kan tilmelde sig et korps af frivillige 

➢ De frivillige kan anføre inden for hvilken aktivitet eller praktisk hjælp, de kan bidrage med 

➢ Listen over det frivillige korps vil blive distribueret til medlemmerne i Medlemsudvalget, da 

det er dem der har fingeren på pulsen, og ved hvad der kan/vil være behov for af hjælp 

➢ Listen over det frivillige korps vil blive opdateret af Unna Toft Nielsen og Niels Erik 

Sakarissen 

Handlingsplan nr. 10: Kontakt til ”klubberne i klubben” 



➢ Der blev talt lidt om, hvad kan klubberne i klubben gøre for at få nye medlemmer /fastholde 

medlemmer 

➢ Hvad skal der til for at der er plads til de arbejdsramte? Dem som klubben gerne vil have 

flere af 

➢ Der blev forslået, at manneklubben åbner op for spil fra kl. 16.00/17.00 

➢ Der blev foreslået, at dameklubben kunne udvide deres spilledag/aften til også at gælde de 

arbejdsramte mænd og kvinder 

Handlingsplan nr. 11: Brochure / Foldere 

➢ Udkast til ”Folder til Velkommen” blev præsentere. 

• Folderen blev godkendt 

• Bestilling af glat papir sørger Thomas Nielsen for via Anders Michaelsen. 

➢ Klubberne i klubben er kontaktet med henblik på deres input til en A5-side, som skal bruge 

til en folder der præsenterer klubberne i klubben 

➢ Der skal tages nogle nye billeder af klubhuset – banen – puttinggreen - gerne med personer 

• Susanne Keller og Casper Buchholtz vil prøve om vi kan få et medlem til at tage nogle 

gode billeder, når vejret viser sig fra sin pæne side.  

 

3. Næste møde 

• Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16:30 

  

  
 


