
 

Referat af møde i Medlemsudvalget 

Torsdag den 16. juni 2022  
      Dato 17-06-2022 

 

Deltagere:  

Allan Hansen, Erling Olesen, Bent Rasmussen og Susanne Keller 

Afbud: Christiane Ruser, Jan Mørkøv Kristiansen og Thomas Kaarup 

Thomas Kaarup har valgt at udtræde af udvalget. 

 

Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 til 20:3 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Afsluttede aktiviteter 

➢ Golfens Dag / Tag en ven med 

• Det var en god dag med 19 deltagere, hvoraf 7 er blevet prøvemedlemmer. 

➢ Funnel First (Facebook kampagne) 

• Der har været afholdt to arrangementer for i alt 13 deltagere, hvoraf de 9 er 

blevet prøvemedlemmer. 

 

2. Igangværende aktiviteter 

➢ ”Golf og Gaffel”  

• Aktiviteten boostes igen for en periode på 14 dage. 

➢ Femern Belt 

• Allan Hansen tager kontakt til Femern (FLC/FBC) efter aftale med Allan 

Christensen, hvad angår ”Golf & Gaffel” samt formidling af greenfee 

billetter - 5 stk. for 1.500 kr. og 10 stk. for 2.500 kr. 

➢ Funnel First (Facebookkampagne) 

• Der er planlagt 2 arrangementer – 22. juni og 2. juli fra kl. 10-13. 

Der er p.t. 12 tilmeldte. 

Kampagnen slutter 25. juni 2022. 

➢ Skaf et medlem 

• Søjlen for ”Skaf et nyt medlem” viser pæn tilgang af nye medlemmer. 

 

3. Kommende aktiviteter 

➢ Hvad sætter vi i gang? 

• Det blev besluttet, at vi holder bankospil igen i efteråret 2022. 

dato vil blive fastlagt på næste møde. 

• Det blev besluttet, at starte ”Golf for kronikere” i 2023. Forberedelse m.v. 

planlægges på næste møde af AH, EO, BR og SK. 

➢ Revidering af ”Idé-kataloget” 

• Det blev besluttet, at handlingsplan for Golfens Dag/Tag en ven med og for 

Mentorer/Hjælpere ikke længere ligger under Medlemsudvalget men kun hos 

Introudvalget. De sender oversigten over Mentorer/Hjælpere og vagtplan for 

nybegyndere til formanden for medlemsudvalget, til brug for assistance ved 

arrangementer holdt i Medlemsudvalgets regi. 

• Det blev besluttet at aktiviteter/forslag vedr. bestående og nye medlemmer 

sammenholdes i handlingsplanen ”Fastholdelse af bestående og nye 

medlemmer”. 

 

4. Evt. – Intet at bemærke 

 

5. Næste møde – Blev aftalt til torsdag den 1. september 2022 i klubhuset. 

 


