
 

 

1 

 

Referat af møde i Medlemsudvalget 

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19:00 Dato 02-03-2022 

 

Deltagere:  

Allan Hansen, Bent Ole Andersen, Bent Rasmussen, Jan Mørkøv Kristiansen, Thomas Kaarup og 

Susanne Keller 

Afbud: Erling Olesen og Christiane Ruser 

 

 Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 til 21:00 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Fra sidste møde 

➢ Medlemstal for naboklubberne (SK) 

Udvikling i medlemsantal blev præsenteret for 2018 til 2021 

I flg. DGU’s opgørelse pr. 30. september 

 

Klubnr. Klubnavn 2018   2019   2020   2021 

23 Golfklubben Storstrømmen 363 plus 3 366 plus 30 396 plus 24 420 

69 Maribo Sø Golfklub 584 plus 9 593 minus 10 583 plus 67 650 

98 Møn Golfklub 479 minus 5 474 minus 9 465 minus 29 436 

106 Falster Golfklub 423 minus 39 384 plus 1 385 minus 12 373 

118 Marielyst Golfklub 752 minus 47 705 plus 11 716 minus 29 687 

119 Halsted Kloster Golfklub 363 plus 3 366 plus 30 396 plus 24 420 

 

➢ Skal klubben være på andre Sociale medier end Facebook? (SK) 

Indtil videre er klubben kun på Facebook.  

➢ Kommer Funnel First på Instagram? (SK) 

Funnel First (Facebook kampagne) vil også blive vist på Instagram i begrænset 

omfang. Da Facebook giver den største hit-rate, bliver ressourcerne primært brugt 

her. 

 

2. Bankospil søndag den 6. marts 2022 

➢ Fastlæggelse af de praktiske opgaver. 

Hvem gør hvad? – Samtlige arbejdsopgaver blev fastlagt. 

➢ Hvor mange billetter er der solgt? 

Der p.t. kun solgt 21 billetter, hvilket var skuffende. 

Det blev dog besluttet, at bankospillet gennemføres for de tilmeldte. 

 

3. Gennemgang af handlingsplaner  

➢ HP 1 – Bankospil – Som overfor anført 

HP 2 – Golf & Gaffel – reklame på Facebook rettet mod firmaer, foreninger, grupper 

og organisationer for et 3 timer arrangement. - Arbejdsopgave er fordelt. 

HP 3 – Funnel First (Facebook) kampagne – Arbejdsopgaver fordeles løbende. 

HP 4 – Golf for en dag (flyer) – Sammenlignes med Funnel First. 

HP 5 – Golfens Dag og Tag en ven med – Afholdes af Introudvalget. – Flyer bestilt. 

GP 6 – Skaf et nyt medlem – Aktiviteten styres af sekretariatet/Golfshoppen. Det er 

en konkurrence hvor medlemmer skaffer et nyt medlem til klubben. 

HP 7 – Andre aktiviteter i klubhuset – For at gøre brug af klubhuset når golfsæsonen 

er slut. Det kigges der på ved slutningen af sæsonen. 
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HP  8 – Attraktiv golf startpakke – Pris og indhold af prøvemedlemskab er på plads. 

HP 9 – Mentorer/Hjælpere – Introudvalget står for udfærdigelse af liste, 

HP 10 – Fastholdelse af klubbens medlemmer – Der arbejdes på forskellige tiltag. 

HP 11 – Golfskole – Er udsat indtil videre. 

HP 12 – Kaninturnering for spillere med HCP mellem hcp 54 og hcp 36. Der er tale 

om en 9-hullers turnering for medlemmerne på LF og Møn. TK undersøger 

interessen hos klubberne på Lolland, Falster og Møn. 

➢ Hvornår er de næste aktiviteter? 

Bankospil søndag den 6. marts 2022 

Den 1. april starter Golf & Gaffel kampagne – løber i 8 dage 

Golfens Dag søndag den 24. april 2022 

Mandag den 25. april 2022 startet Facebook kampagnen (Funnel First) 

➢ Hvordan sikres vi os kontakt til prøvemedlemmer, der er hoppet af ved 

sæsonafslutning? 

Det blev aftalt at BOA og SK sætter sig sammen, og finder frem til en strategi. 

➢ Hvis et prøvemedlem kommer igen, skal vedkommende så starte forfra på prøver? 

Dette var der lidt usikkerhed på, men det tager BOA og SK med i betragtningen. 

 

4. Evt. 

Der kan være et potentiale i arbejderne på Femern Belt, da de kan have behov for aktivitet i 

deres frie periode. JMK undersøger med HR-afdelingen for Femern Belt. 

Medlemmer opfordres til at logge på nybegynders bold eller lade en nybegynder logge på 

egen bold, så de nye spillere har en mulighed for at blive mere integreret i klubben. 

 

5. Næste møde: Bliver torsdag den 7. april 2022 kl. 19:00 i klubhuset. 

 


