
Dato: 14-08-2020 

 

Referat fra mødet i Medlemsudvalget, torsdag den 13. august 2020  
  

 
Deltagere:  

Lars Nøhr Olsen, Allan Hansen, Casper Buchholtz, Thomas Nielsen, Niels-Erik Sakariassen, Unna Toft 

Nielsen, Palle Bredsgaard, Susanne Keller og Niels Gram 

Fra DGU: Sarah-Cathrine Wandsø 

 

Afbud: Anders Michaelsen 

 
1. Handlingsplaner:  

 

➢ Hvad har været afholdt? 

• Golfens Dag – 10 deltagere 

Tag en ven med – 28 deltagere, hvoraf 14 tegnede prøvemedlemskab 

• Funnel First (Facebook kampagne)  

Der var modtaget 29 leads, hvoraf 14 deltog sammen med 3 udenfor leads, 

hvoraf 9 tegnede prøvemedlemskab 

Som opfølgning er der 3 fra leads samt en udenfor leads, som vil blive 

kontaktet, med henblik på at prøve golf en mandag i løbet af 

august/september måned uden beregning. 

Holdt op mod udgifterne til Funnel First Media, vil medlemsudvalget 

overveje selv at lave arrangementet.  

I dag foreligger muligheden som firmaevent. 

 

2. Hvad er der af kommende aktivitet? 

• Tirsdag den 18. august 2020 holder BLF Company Day 

I skrivende stund er der 18 tilmeldte 

Allan meddeler endeligt antal tilmeldte mandag den 17. august 2020 

Der skal bruge Mentorer til Par3-banen – Niels-Erik kontakter disse. 

Niels-Erik Sakariassen sørger for opsætning af matchen på Par3-banen 

Anders Michaelsen spørger Mejra om hun vil klare borddækning og 

afrydning 

Allan Hansen sørger for maden og hjælper til i huset 

Thomas Keller sørger for øl/vand/vin på køl 

Thomas Nielsen printer brochure til udlevering – flyer ligger i nederste 

skuffe på kontoret 

Præmier bliver gratis prøvemedlemskab 

Startpakke kan på dagen erhverves for kr. 250,00 

• Mandag den 24. august 2020 holdes Åbent hus med Sjov spilledag for 

prøvemedlemmerne, for på denne måde at få kontakt til dem som ikke 

kommer om mandagen og dem der kommer om mandagen. De må godt tage 

deres familie med. Niels-Erik tager kontakten. 

Peter Norgreen bliver spurgt om han vil stå for grill af pølser. 

Introudvalget står for arrangementet. 



• Bankospil torsdag den 19. november 2020 – Lars Nøhr spørger Vang Due 

(Seniorklubben), om der i Seniorklubben er en eller flere, der vil påtage sig 

denne aktivitet. 

Tilmelding vil være ”først til mølle” med max 100 deltagere. 

• Omkring 1. oktober vil der være Finaledag for dem der har skaffet et nyt 

medlem (som er blevet aktivt medlem) 

  

3. Status/opdatering på handlingsplaner: 

1) Company Day – holdes 18. august 2020 

2) Funnel First – Afsluttet 

3) Forældre/bedsteforældre dag – udskudt til 2021 

4) Golfens Dag – Afsluttet 

5) Attraktive startpakker – i gang – løbende 

6) Aktiviteter i klubhuset 

Bankospil – planlagt til 19. november 2020 

Spilaften – udskudt til forår/efterår 2021 

7) Bonus/præmie for af skaffe nye medlemmer – er i gang 

8) Fleksibel kontingentbetaling – er i gang / afsluttet 

9) Mentorer – 12 personer er tilknyttet – listen administreres hos Introudvalget 

10) Kontakt til klubberne i klubben – Startet i 2020 og fortsætter i 2021 

11) Brochure/foldere – Afsluttet – justering kan/vil ske løbende 

 

4. Hvordan bruger vi de modtagne midler fra DGI/DIF 

• Noget bliver brugt på aktiviteten den 24. august 2020 

• Det vil blive taget op igen til næste møde 

 

5. Evt. 
Prøvemedlemmer som er færdige, skal kontaktes for at afklare, hvilken form for 
medlemskab de ønsker. Spil på stor bane kræver betalt aktivt medlemskab. 
De unge seniorer fra 22 år – hvordan fastholder vi dem? - 
 

6. Næste møde  

• Mandag den 28. september 2020 kl. 19:00 i klubhuset 
  

  

  
 


