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Referat af møde i Medlemsudvalget 

torsdag den 10. juni 2021 kl. 19:00 

i klubhuset 
 

Deltagere:  

Casper Buchholtz, Bent Ole Andersen, Erling Olesen og Susanne Keller  

 

Afbud: Allan Hansen og Peter Buhl Skjold 

Thomas Nielsen udeblev 

 

Referent: Susanne Keller 

 

Susanne fortalte, at Poul Mathisen har sagt JA til at indtræde i Medlemsudvalget. 

 

1. Handlingsplaner 

 

➢ Handlingsplaner - Hvor langt er disse? 

HP 1. Firmagolf - er under udarbejdelse 

HP 2. Facebook kampagne - er i gang 

HP 3. Forældre/bedsteforældre dag - holdes den 13/6-2021 og foreløbig har 5 

juniorer meddelt at de har nogen med 

HP 4. Spil med dag – holdes den 15/8-2021 i samarbejde med DGU 

HP 5. Præmie for af skaffe nye medlemmer – er i gang 

HP 6. Golf for en dag – Flyer og Facebook kampagne er i gang. Flyeren er dog ikke 

blevet omdelt, og den indeholder datoer som er passeret. 

HP 7. Markedsføring til virksomheder – Google Analytics og Google My Business 

er oprettet, så trafik for igangsatte kampagner kan måles – effekt eller ingen effekt. 

Hjemmesiden vil få en fane ”For virksomheder” 

HP 8. Brochure/foldere – opdateres løbende. Vi talte om at vi prøvet at får opgaven 

ind under sekretæren i bestyrelsen. 

HP 9. Attraktiv golf startpakke – Der er kun en startpakke og det er 

prøvemedlemskabet.  

HP 10. Fastholdelse af klubbens medlemmer (nye golfere) – Der er liste på Mentorer 

på opslagstavle for Begynder/Kaniner.  

HP 11. Andre aktiviteter i klubben – Poul Mathisen bliver ansvarlig for denne 

handlingsplan, da han allerede er kommet med gode idéer. 

HP 12. Fastholdelse af medlemmer – Denne afventer resultat af udkast fra Niels 

Brugs og Niels Andersen vedr. Hver Dags Klub. 

HP 13. Golfskole – er under opbygning 

HP 14. Golf for kronikere – forventes at starte i 2022 

 

➢ Status på Funnel First 

Der har være afholdt to aktiviteter: 

Den 29. maj med 8 deltager – 3 tegnede prøvemedlemskab 

Den 7. juni med 14 deltagere – 9 tegnede prøvemedlemskab 

Der er en opsamling den 7. august – her er p.t. 5 tilmeldt. 

➢ Igangsættelse af ny(e) aktivitet(er) 

• Aktiviteter i klubhuset efterår 2021 

• Spil med dagen den 15. august 2021 

• Juniorafdelingen holder Sommerskole ”Sjov sommergolf”  

den 2.-3.-4. august 2021 
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➢ Hver Dags Klub  

Vedrører fastholdelse af medlemmer. 

Niels Gram og Jan Nyborg prøver at finde frem til et koncept der kan bruges. 

 

2. Næste møde 

Tirsdag den 3. august 2021 kl. 19:00 i klubhuset 

 

3. Evt. 

Susanne havde fået en beskrivelse af hvilke muligheder der er i klubben efter afsluttet 

prøvemedlemskab. Denne er at finde på www.introgolf.dk (https://introgolf.dk/nye-golfere-

2/info-nye.html) og vil også komme på klubbens hjemmeside. 

Vi blev enige om, at hvis en junior-ung op til 25 år vælger at være prøvemedlem med de 

”voksne” om mandagen, så hanskal vedkommende have at vide,  

- at de også kan komme om torsdagen 

- at de kan deltage i turneringer under junior/ungdomsafdelingen. 

Ungdomsudvalget v/Helle Ruus Nielsen skal underrettes, hvis der er sådanne spillere. 
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