
             Dato: 29.06.2020 

 

Referat fra møde i Medlemsudvalget torsdag den 18. juni 2020 

Mødested: Klubhuset. 

Tidspunkt: 19:00 – 20:30 

Deltagere: Niels Gram, Anders Michaelsen, Allan Hansen, Niels-Erik Sakariassen, Unna Toft 

Nielsen, Thomas Nielsen, Susanne Keller og fra DGU Sarah-Cathrine Wandsø 

 

Afbud: Casper Buchholtz, Bente Jørgensen, Palle Bredsgaard, Jørgen Martinson 

Referent: Susanne Keller  

Der var ikke nogen formel dagsorden. Men samtlige handlingsplaner blev gennemgået, for at 

opdatere på  

➢ hvad der er sat i gang,  

➢ hvad der skal have ny dato 

➢ hvad der måske skulle udskydes til 2021 

Konklusion kan læses under de enkelte handlingsplaner: 

  

Handlingsplan nr. 1: Company Day 
➢ Eftersom alt var tilrettelagt forelægges nye datoer til BLF 

18. august 2020 

25. august 2020 

1. september 2020 

I prioriteret rækkefølge. 

Handlingsplan nr. 2: Facebook (Funnel First) 

➢ Aktiviteten blev sat i gang 3. juni 2020 

Der er indtil nu kommet 10 leads 

Første aktivitet blev holdt den 17. juni 2020 fra 17:00 – 20:00 

med 5 deltagere og 3 hjælpere. Af de 5 valgte 4 at tegne et 

prøvemedlemskab.  

Alle deltagere fik udlevere 3 foldere (Velkommen til Maribo Sø Golfklub, 

Praktiske oplysninger i Maribo Sø Golfklub, Nye golfere og kaniner i Maribo 

Sø Golfklub samt flyeren Maribo Sø Golfklub Bliv medlem) 

Maden var leveret af Folkets Hus, som blev spist med stort velbehag. 

➢ Næste gang er søndag den 28. juni fra 10:00 til 13:00 

Her er foreløbig 4 deltagere. 

Handlingsplan nr. 3: Forældre/bedsteforældre aktivitet 

➢ Denne blev ikke afholdt 14. maj 2020 p.g.a. Coronakrisen. 

I stedet flyttes aktiviteten til 2021 

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

➢ Golfens Dag 26. april 2020 blev udskudt til søndag den 21. juni 2020 

Og forløber som planlagt. 

Opslag om Golfens Dag er kommet på klubbens Facebook og hjemmeside. 

Tilmeldingen til ”Tag en ven med” er langsomt kommet i gang. Folk kan 

også melde sig til på selve dagen. 

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



➢ 1.000 stk. af den nye Flyer om startpakke er blevet omdelt i nærområdet af 

Ungdomsafdelingen/juniorer bistået af Seniorklubben.  

Flyeren kom også på Facebook side. 

Handlingsplan nr. 6: Andre aktiviteter i klubhuset 

➢ Første aktivitet er torsdag den 19. november 2020 kl. 19:00 (uændret) 

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

➢ Rør og bolde kan ses i mellemgangen – der er godt gang i den 

Bonus/præmie bliver valgfrit hos Cobra/Callaway. Hvor mange præmier der 

bliver udloddet afhænger af, hvor mange nye medlemmer kampagnen har 

genereret.  

Handlingsplan nr. 8: Fleksibel kontingentbetaling og kontingentgrupper 

➢ Der er allerede nogle, sim har gjort brug af den månedlige betaling. 

Handlingsplan nr. 9: Strategier til fastholdelse af klubbens medlemmer 

➢ Info-møde til medlemmerne i klubben blev ikke afholdt p.g.a. Coronakrisen. 

Der er allerede medlemmer, som har meldt sig som mentorer. 

Listen over det frivillige korps bliver opdateret af Unna Toft Nielsen og Niels 

Erik Sakariassen 

Det fungerer godt med at Thomas G. Larsen afgør hvornår en spiller er klar 

til stor bane. 

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

➢ Opfølgningsmøde med klubberne i klubben, hvor de skal fremlægge, hvad de 

er kommet frem til med hensyn til aktivitet til medlemsfremgang i klubben 

som helhed. 

Mødet er sat til torsdag den 25. juni 2020 kl. 19:00 

Handlingsplan nr. 11: Brochure / Foldere 

➢ Udkast til de forskellige foldere blev præsenteret. 

Der er planlagt 5 foldere: 

Velkommen til Maribo Sø Golfklub 

Praktiske oplysninger i Maribo Sø Golfklub 

Nye golfere og kaniner i Maribo Sø Golfklub 

Klubberne i Klubben 

Ungdoms Golf 

Der er bestilt nye billeder af klubhuset – banen – puttinggreen. 

Disse skal bruges, for at få mere tids varende billeder på folderne. 

➢ Susanne Keller og Thomas Nielsen prøver at færdiggøre teksterne på deres 

næste møde onsdag den 24. juni 2020 kl. 15:00 

 

Ved alle arrangementer tilbydes Startpakke 1 på selve dagen til kr. 250,- ved indmeldelse. 

 

Evt. 

Niels Gram fortalt, at Lars Nøhr Olsen vil tage over efter ham fra næste møde. 

 

Næste møde 

• Torsdag den 13. august 2020 kl. 19:00 

  

  
 


