
 

Referat af møde i Medlemsudvalget, torsdag den 8. april 2021 kl. 19:00  

hos Susanne Keller, Rødeledsvej 4, Våbensted, 4990 Sakskøbing 
 

Deltagere:  

Casper Buchholtz, Bent Ole Andersen, Niels Gram og Susanne Keller  

Allan Hansen var forhindret 

 

 

1. Tilbageblik:  

Niels Gram fortalte om opstarten af Medlemsudvalget. 

 

➢ Hvad har været afholdt i 2020? 

• Company Day – BLF stod for tilmeldingerne. Det var en succes for deltagerne. De 

havde en hyggelig dag. Det gav ikke umiddelbart nogen prøvemedlemmer. 

Økonomisk hang det ikke sammen.  

• Funnel First (Facebook) – Det var en god måde, at komme i kontakt med folk fra 

30+. Der var positiv tilgang. Selv om der var meget arbejdet forbundet med det, har 

det været godt og læringsrigt. Det har givet 6 fuldtidsmedlemmer og et 

prøvemedlem. – Gentages i 2021 

• Golfens Dag – Tag en ven med – Det var en succes og bliver gentaget i 2021 

• Attraktive startpakker – Disse fortsætter i sin nuværende form i 2021 

• Bonus/præmie for at skaffe et nyt medlem – Det var en succes. Der deltog mellem 10 

og 20 par til afslutningsmatchen og præmieoverrækkelsen. Præmie blev indkøbt 

billigt fra klubbens leverandører. - gentagelse overvejes i 2021 

• Fleksibel kontingentbetaling – Flere har gjort brug af månedlig betaling, så det 

fortsætter i årene fremefter 

• Mentorer – kontaktpersoner – listen styres af Introudvalget  

• Kontakt til klubberne i klubben – fortages i 2021 af bestyrelsen 

• Brochure/foldere – justering/opdatering sker løbende 

➢ Hvad kan gøres bedre? 

• Der var kun tale om mindre justeringer. 

 

2. Status for medlemmer / prøvemedlemmer 

• Pr. 5/4-2021 var vi 576 aktive medlemmer og 6 prøvemedlemmer 

• Pr. 31/12-2018 var tallet 632 medlemmer iflg. DIF/DGI 

Pr. 31/12-2019 var tallet 621 medlemmer iflg. DIF/DGI 

Pr. 31/12-2020 var tallet 632 medlemmer iflg. DIF/DGI 

DIF/DGI opgør tallet på deres måde, og der kan derfor ikke direkte sammenlignes 

med de aktive medlemmer i vores klubkartotek. 

 

3. Budget for 2021 

➢ Budgettet for Medlemsudvalget er: 

o Medlemskampagner og markedsføring  kr. 37.000, - 

o Nye medlemmer    kr.   5.000, - 

o Andet    kr.   2.000, - 

➢ Foreløbig anvendelse:  

o Funnel First (netto)  ca. kr. 15.000.- 

o Golfens dag og Tag en ven med  ca. kr.   2.000, -. 

o Forældre/bedsteforældre dag   ca. kr.   5.000, - 

o Flyers og Facebook reklame   ca. kr.   2.000, - 

o Skaf et medlem konkurrence   ca. kr.   3.000, - 

o Indtægter fra personer, som køber ’Golf for en dag’ (netto 200 kr./pers.) via 

flyers eller Facebook reklamerne 

 

➢ Budget for Introudvalget: 

Begynder og kaniner, drift   kr.  3.000, - 

Indkøb begyndersæt    kr.  5.000, - 



 

4. Aktiviteter i 2021: 

 

➢ Hvad sætter vi i gang?  

• Company Day – under en anden form (Handlingsplan v/Allan Hansen) 

• Golfens Dag og Tag en ven med - (Handlingsplan v/Introudvalget) 

• Funnel First (Facebook kampagne) – (Handlingsplan v/Susanne Keller) 

• Forældre-/Bedsteforældre dag - (Handlingsplan v/Casper Buchholtz) 

• Kontakt til virksomheder via markedsføring på Facebook - (Handlingsplan 

v/Allan Hansen og Susanne Keller) 

• Skaf et medlem konkurrence (Niels/Thomas Larsen) 

• Ny flyer – ”Golf for en dag” – (Handlingsplan v/Susanne Keller) 

 

 

➢ Hvad koster det? 

• Det vil fremgå af handlingsplanerne 

 

➢ Hvilke datoer skal reserveres til aktiviteterne? 

• Tirsdag den 18/5-2021 kl. 16:00 

Lørdag den 29/5-2021 kl.  10:00 

Mandag den 7/6-2021 kl.  16:00 

Søndag den 13/6-2021 kl. 10:00 

Onsdag den 23/6-2021 kl. 16:00 

Lørdag den 26/6-2021 kl.  10:00 

Søndag den 4/7-2021 kl.   10:00 

 

➢ Brochure/foldere  

• Er p.t. opdateret til sæsonstart 2021 

 

➢ Samarbejde med Sundhedscenter og lokale patientforeninger (Golf og sundhed) 

• Er det noget vi skal overveje? 

Det blev besluttet, at vi skubber det – evt. til 2022. 

 

➢ Brochure på engelsk / tysk (Femern projekt) 

➢ Er det noget vi skal? 

Det blev besluttet, at vi ikke vil gå ind i dette projekt, da arbejderne i flg. 

Bent Ole Andersen - kun tænker på arbejde, tjene penge og sove. 

Bent Ole har selv prøvet at arbejde et stort projekt (Storebæltsbroen). 

 

➢ Andre aktiviteter? 

• Fastholdelse af det arbejdende folk – Det kan evt. være spilledag en torsdag 

om måneden med start kl. 16:30, eller hver torsdag – Der er pt mulighed for 

fredagsgolf. – Handlingsplan skal laves – HVEM vil være tovholder? 

• Aktiviteter i klubhuset i efterår / vinter måneder 

Det tages der stilling til på næste møde. 

• Det blev besluttet at ved tegning af prøvemedlemskab på selve 

aktivitetsdagen, så kan det erhverves til halv pris kr. 250,-. Der gives ingen 

andre rabatter. 

 

5. Næste møde  

➢ Blev aftalt til torsdag den 6. maj 2021 kl. 19:00 i klubhuset 

som forhåbentligt er åbent igen. 

 

6. Evt. 


