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Referat af møde i Medlemsudvalget 

Torsdag den 1. september 2022  
      Dato 02-09-2022  

 

Deltagere:  

Allan Hansen, Erling Olesen, Christiane Ruser, Bent Rasmussen, Guadalupe Stuckert og Susanne 

Keller 

 

 Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 til 20:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Fra sidste møde 

➢ Dato for bankospil 2022 fastsættes 

• CR undersøger om vi kan låne udstyr til søndag den 6. november 2022 

(AH og CR laver oplæg til bankospil) 

➢ Andre aktiviteter for 2022 besluttes 

• Det blev besluttet, at vi ikke laver flere aktiviteter i efteråret 2022. 

• Der blev foreslået aktiviteter for forår 2023, som undersøges nærmere. 

Januar 2023 – Tema aften/socialt arrangement 

(AH tager kontakt til Allan Christensen/2010 Vin & Velsmag) 

Marts 2023 – Foredrag om Femern byggeriet. 

(CR undersøger mulighed) 

➢ Revidering af ”Idé-kataloget” 

• Kataloget blev revideret til aktiviteter for 2023: 

• Der arbejdes på en aktivitet mellem Diabetesforeningen og Maribo Sø 

Golfklub. (CR aftaler et møde med Diabetesforeningen, hvor de, CR og SK 

deltager) 

• BR og GS undersøger om en aktivitet med Den Internationale Skole er en 

mulighed. 

• Det blev besluttet, at ”Gensynsgolf” skal gentages i april 2023 for nye 

medlemmer fra 2021 og 2022. Ansvarlige er ikke fastlagt. 

 

2. Status på aktiviteter 

➢ ”Golf og Gaffel”  

• Det blev besluttet at fortsætte aktiviteten igen i 2023. 

➢ Golfens Dag 

• Denne og ”Tag en ven med” var igen en succes med 20 deltagere. 

➢ Femern Belt 

• Der har ikke været ønske om salg af greenfee billetter, så dette vil ikke blive 

forsøgt yderligere. 

➢ Funnel First 

• Kampagnen gav 33 leads, heraf mødte 21 deltagere, som gave 16 

prøvemedlemmer. 

• Interesse for denne aktivitet levede ikke op til forventningerne, og det blev 

besluttet ikke at gentage den i 2023. 

➢ Skaf et nyt medlem 

• Kampagnen har ikke fået meget opmærksomhed, men tilgang kan ses på 

beholderne i klubhusets gangareal. 

➢ Spil med dag 

• Dette var en succes, som gav 4 prøvemedlemmer. 
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➢ ”De unge voksne”  

• Det blev besluttet at droppe denne aktivitet, da der er åbnet op for flere 

spilletider om eftermiddagen. 

 

3. Evt. 

• SK oplyste at klubben p.t. har 619 aktive medlemmer 

 

4. Næste møde  

• Næste møde blev aftalt til torsdag den 3. november 2022 kl. 19:00 i 

klubhuset. Inden mødet dog senest den 20. oktober korresponderes der pr. 

mail om igangværende aktiviteter. 
 

 


