
 

1 

 

Referat af møde i Medlemsudvalget 

torsdag den 6. maj 2021 kl. 19:00 
 

Deltagere:  

Allan Hansen, Bent Ole Andersen, Erling Olesen og Susanne Keller  

 

Afbud: Casper Buchholtz 

Peter Buhl Skjold var forhindret 
Thomas Nielsen kom ikke. 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Handlingsplaner 

➢ Beskrivelse af handlingsplaner 

Hvor langt er disse? 

Liste over handlingsplaner blev gennemgået. 

• Handlingsplan NY – Golf Skole 

Udkast til konceptet Golf Skole bliver lavet af Thomas G. Larsen efter aftale med 

Allan Hansen. 

Der er tale om et samarbejde mellem Hotel Søpark, Milling Hotels og Maribo Sø 

Golfklub. 

Det skal markedsføres på hjemmeside og Facebook. 

Ansvarlig: Thomas G. Larsen 

• Handlingsplan 1 – Company Day bliver til “Golf & Gaffel”. 

Der skal laves en Flyer med denne overskrift og med samme koncept som de 

øvrige tiltag med Golf event til 299 kr. 

Der skal være et billede af Thomas G. Larsen på Flyeren, for at der er en 

genkendelig person. Thomas vil være ham de møder. 

Det er meningen at eventen skal være i august 2021. 

BLF kan måske sende Flyeren ud til sine medlemmer en gang. 

Flyeren skal lægges på hjemmesiden og køre på Facebook fra 29/5-2021.  

Kampagnen skal boostes på Facebook.  

Susanne tager kontakt til Thomas (Pro) for at få taget et billede, og hun laver 

udkast til Flyer, som hun sender til Allan for godkendelse. 

Ansvarlig: Allan Hansen 

• Handlingsplan 2 – Facebook kampagne 

Funnel First (Facebook) er i gang og der er p.t. komme 3 leads, som har betydet, at 

4 personer har booket tid. 1 den 18/5-2021 og 3 den 29/5-2021. 

Ansvarlig: Susanne Keller 

• Handlingsplan 3 – En dag for forældre/bedsteforældre til juniorer 

Da Casper havde meldt afbud, er der intet nyt her. 

Ansvarlig: Casper Buchholtz 

• Handlingsplan 4 – Golfens Dag/Tag en ven med/Spil med dag 

Golfens dag og Tag en ven med blev afholdt med stor tilslutning.  

På selve dagen var der 13 som tegnede prøvemedlemskab. 

På nuværende tidspunkt er der 30 nye medlemmer i gang, og en er blevet 

fuldtidsmedlem. 

Ansvarlig: Bent Ole Andersen 

• Handlingsplan 5 – Skaf et medlem konkurrence 

Synligheden af prøvemedlemmer og nye medlemmer står i klubhuset ud mod 

gården. 

Ansvarlig: Niels Gram og Thomas G. Larsen 
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• Handlingsplan 6 – Golf for en dag 

Markedsføring af klubbens Flyer ”Golf – vil du prøve?” med oplysning om event 

for 1 dag og som prøvemedlem. 

Denne kampagne er sat i gang og kører på Facebook. 

Der er bestilt/kommet 1.500 stk. af Flyeren, som vil blive fordelt i postkasser af 

personer fra Seniorklubben og Juniorer/Ungdom 

Ansvarlig: Susanne Keller 

• Handlingsplan 7 – Kontakt til virksomheder via markedsføring på Facebook og 

hjemmeside. 

Denne har lighedspunkter med Handlings plan 1. 

Ansvarlig: Allan Hansen 

• Handlingsplan 8 – Brochure/folder/flyer 

Brochurerne er opdateret og tilgængelige. 

Flyer bliver løbende igangsat og justeret. 

Ansvarlig: Susanne Keller 

• Handlingsplan 9 – Attraktive golfpakker 

Der skal kigges på de bestående golfpakker, og det gør Bent Ole, Erling og 

Susanne. 

Ansvarlig: Susanne Keller 

• Handlingsplan 10 – Mentorer til nye medlemmer 

Handlingsplanen skal redigere. 

Ansvarlig: Bent Ole Andersen 

• Handlingsplan 11 – Aktiviteter i klubhuset efterår/vinter 

Denne tages op på næste møde. 

Ansvarlig: ønskes 

• Handlingsplan 12 – Fastholdelse af nye medlemmer og dem på arbejdsmarkedet 

Der kan evt. være en fælles spilledag torsdag kl. 16:30. 

Nye golfspillere skal integreres. 

Der skal være nogle at spille med. 

Ansvarlig: ønskes 

• Handlingsplan 13 – Tilbud om andre aktiviteter  

Den er indeholdt i Handlingsplan 11 

Handlingsplanen bliver erstattet af Handlingsplan ”Golf skole” 

• Handlingsplan 13 – Golf Skole 

Udkast til konceptet Golf Skole bliver lavet af Thomas G. Larsen efter aftale med 

Allan Hansen. 

Der er tale om et samarbejde mellem Hotel Søpark, Milling Hotels og Maribo Sø 

Golfklub. 

Det skal markedsføres på hjemmeside og Facebook. 

Ansvarlig: Thomas G. Larsen 

• Handlingsplan 14 – Golf og Sundhed 

Samarbejdet med Sundhedscentre og Patientforeninger forventes først at blive sat i 

gang i 2022. 

Ansvarlig: Susanne Keller 

Handlingsplanerne sendes til Susanne, som samler dem til Ét dokument. 

 

➢ Hvad er sat i gang? 

• Funnel First er i gang. Da Susanne holder ferie i juni måned, er det aftalt, at Erling 

og Bent Ole står for arrangementet søndag den 13. juni kl. 10:00. 

Det blev aftalt at slette aktivitetsdagene 

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

Lørdag den 26/6-2021 kl. 10:00 

Susanne tager sig af leads i ferien. 

 

➢ Hvad skal sættes i gang? 
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• Der arbejdes på at få ”Golf & Gaffel (Company Day / Firma udflugt) i gang. 

Hvem gør hvad? 

Susanne laver Flyer – Opretter fane på hjemmeside ”For Virksomheder” – kommer 

Flyer på hjemmesiden- sender link til Allan.  

Susanne tager kontakt til Thomas G. Larsen, for at få Flyer boostet på Facebook. 

Allan tager kontakt til BLF 

 

2. Klubbens hjemmeside 

➢ Menupunkt – Til virksomheder 

Hvad skal der være på denne side? 

Fanen døbes ”For virksomheder” 

Tilbud om event skal ligge under fanen men færrest mulige klik. 

 

3. Næste møde   

Torsdag den 10. juni kl. 19:00 i klubhuset. 

4. Evt. 

Der er Spil med Dag søndag den 15. august. 

Det er en aktivitet i DGU og kan ses på dette link 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/spil-med-dag 

Tilmelding er ikke åben endnu. 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/spil-med-dag

