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Dato: 18-09-2021 

Referat af møde i Medlemsudvalget 

torsdag den17. september 2021  
(Mødet var oprindelig fastlagt til den 3/8-2021 (for få fremmødte og uden referat) og den 2/9-2021 

blev aflyst (for få kunne deltage) 

 
Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 til 20:30 

 

Deltagere:  

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

 

Afbud: Peter Buhl Skjold og Kurt Theil Hansen 

  

Referent: Susanne Keller 

 

Mødet startede med Velkommen til Christiane Ruser. 
Følgende havde valgt at udtræde af udvalget: 

Casper Buchholtz, Poul Mathisen, Peter Buhl Skjold og Kurt Theil Hansen 

 

1. Handlingsplaner for 2021: 

HP 1. Firmagolf – hvor langt er denne? (AH) 

• Flyer Golf & Gaffel har været opslået på Facebook, som henvender 

sig til firmaer. Det har givet et arrangement lørdag den 20. november 

2021. 

HP 2. Facebook kampagne (Funnel First) – status (SK) 

• Der har været 45 leads. 27 personer har deltaget i arrangementet og 

18 af dem tegne prøvemedlemskab. Pr. den 13/9-2021 er der stadig 8 

prøvemedlemmer, 7 fuldtidsmedlemmer, 1 Flex-medlem, 1 valgte 

ikke at blive medlem og 1 tabte interessen. 

HP 3. Forældre/bedsteforældre dag – hvordan gik det? (CB) 

• Der var mødt 12 forældre op med søskende til juniorspiller, Der blev 

puttet, slået bolde ud på driving range og spillet på par3-banen med 

assistance fra juniorerne. 

HP 4. Spil med dag den 15/8-2021 – AFLYST (BOA)  

• Der var ingen tilmeldte. 

HP 5. Præmie for at skaffe nye medlemmer – hvordan går det? (NG/TGL) 

• Alle nye medlemmer kontaktes, for at høre om de er blevet anbefalet 

af ét i forvejen eksisterende medlem i klubben. 

HP 6. Golf for en dag – Flyer og Facebook kampagne er i gang. Status (SK) 

• Flyer ”Golf – vil du prøve?” havde ikke givet nogen mærkbar effekt. 

HP 7. Markedsføring til virksomheder. Status (AH/TGL) 

• Der arbejdes på hvordan materiale kan markedsføres til udvalgte 

virksomheder til personalepleje. 

HP 8. Brochure/foldere – opdateres løbende. (SK) 

• Opdateringen af brochure/foldere vil fremadrettet høre under 

Markedsføringsudvalget 

HP 9. Attraktiv golf startpakke – (BOA/SK) 

• Der vil ske en mindre tilpasning til 2022 af nuværende startpakke. 

HP 10. Mentorer til nye medlemmer (nye golfere) – (BOA) 

• Den nuværende oversigt har være i brug. For 2022 arbejdes der på at 

få flere på oversigten. 
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HP 11. Andre aktiviteter i klubben. (CR) 

• Denne aktivitet har ikke været aktiv. Men i efterår/vinter 2021/2021 

arbejdes der på en aktivitet i efteråret 2021 og en aktivitet i en af de 

første vintermåneder i 2022. 

HP 12. Fastholdelse af nye medlemmer og dem på arbejdsmarkedet 

• Fredagsgolf er startet op igen. 

HP 13. Golfskole – hvor langt er den? (TGL) 

• Der arbejdes på et oplæg hen over vinteren med opstart i 2022. 

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

• Intet at berette 

2. Budget (SK) 

• En kort orientering om status på budgettet.  

• Der er stadig lidt at gøre godt med til kommende aktiviteter 

3. Igangsættelse af aktiviteter efterår/vinter 2021/2022 

➢ Hvad sætter vi i gang 

• Der arbejdes på en aktivitet i klubhuset i efteråret 2022. 

CR og AH kigger på et oplæg til næste møde. 

4. Handlingsplaner for 2022:  

➢ Hvad sætter vi i gang i 2022? 

• Ud fra en liste med idéer blev der taget stilling til hvilke aktiviteter for 

2022 og fremadrettet. Ved næste møde aftales, hvem der tager sig af hvad. 

 

5. Målsætning og strategi 

➢ Skal redigeres/opdateres til 2025 

• SK prøvet at have et udkast klar til næste møde. 

6. Næste møde 

• Næste møde er aftalt til tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19:00 i klubhuset 

7. Evt. 

• BOA fortalte at der i alt har været 63 prøvemedlemmer. Heraf er 36 blevet 

fuldtidsmedlemmer, 4 er blevet flex-medlemmer, 9 er fortsat 

prøvemedlemmer og 14 har meldt sig ud. 


