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Referat af møde i Medlemsudvalget 

Torsdag den 3. november 2022  
      Dato 04-11-2022  

 

Deltagere:  

Allan Hansen, Erling Olesen, Bent Rasmussen og Susanne Keller 

Afbud: Christiane Ruser og Guadalupe Stuckert 

  

Mødested: Klubhuset 

Tid: 19:00 til 20:00 

 

Referent: Susanne Keller 

 

1. Bankospil 

➢ Hvordan ser det ud med gevinster?  

• Der er gevinster til ca. 20 spil. 

➢ Hvor mange billetter er der solgt?  

• Der er solgt 55 billetter. 

➢ Hvem gør hvad på dagen?  

• De forskellige opgaver blev fordelt. 

2. Status på aktiviteter 

➢ ”Golf og Gaffel”  

1) Hvornår sætter vi den i gang igen? 

• Vi starter kampagnen igen den 1/4-2023 

➢ Golf for kronikere 

1) Er der taget kontakt til Diabetesforeningen?  

• Der er ikke kommet noget konkret ud af henvendelsen til 

Diabetesforeningen. 

AH vil tage kontakt via Sundhedscenteret i Maribo, for en bedre 

indgangsvinkel til Diabetesforeningen alternativt prøves kontakt til 

hjerteforeningen. 

2) Deltagelse i Webinar  

Ældre sagen 

• SK havde deltaget i webinaret og fortalte, at det stort set er samme koncept 

som til personer med kroniske lidelser. 

Golf for personer med kroniske lidelser 

• SK og AH fortalte kort om deres deltagelse i webinaret. 

3) Hvordan kommer vi videre? 

• Det blev besluttet, at vi 1. prioritet er kontakten til Diabetesforeningen 

og 2. prioritet er Hjerteforeningen. 

AH tager kontakt og SK undersøger muligheder for støttekroner til 

aktiviteten ”Golf Gavner”. 

• Aktiviteten forventes at foregå i maj måned. 

➢ Tema aften/socialt arrangement  

1) Er der taget kontakt til Vin & Velsmag? (AH) 

• Ja, Vin & Velsmag kommer med et udspil til Temaaften i starten af 

det nye år. 

➢ Foredrag om Femern byggeriet  

2) Er der taget kontakt til Femern? 

• AH vil tage kontakt 

➢ Den Internationale skole  
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3) Hvad er status? (BR, GS) 

• GS har en kontakt på skolen. 

• BR foreslog, at der laves en flyer, som gælder for elever og forældre 

med beskrivelse af forløb. BR laver udkast til tekst og SK prøver at 

lave en flyer. 

• Aktiviteten forventes at foregå i april måned. 

➢ ”Gensynsgolf”  

• Det er det samme som bestyrelsens ”Velkomstgolf” for nye 

medlemmer i 2022 og 2023? 

➢ Tema aften om golfudstyr 

• BR tager kontakt til Thomas G. Larsen og finder ud af om det er en 

mulighed. 

3. Webinar (Online) om rekrutteringsudvalgsarbejde 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/webinar-online-om-rekrutteringsudvalgsarbejde-

2022? 

SK deltager og ønsker at flere fra udvalget deltager.  

4. Funnel First 

➢ Resultat af kampagnen målt i antal medlemmer (SK) 

• Der er blevet 4 fuldtidsmedlemmer, 1 flex-medlem og 4 er stadig 

prøvemedlemmer. 

5. Status på medlemmer 

➢ Medlemstal ud fra DGU’s opgørelse pr. 30. september 

• SK oplyste udviklingen for vores naboklubber 

 

Klubnr. Klubnavn 2021   2022 

23 Golfklubben Storstrømmen 504 minus 15 489 

69 Maribo Sø Golfklub 650 minus 15 635 

98 Møn Golfklub 436 plus 2 438 

106 Falster Golfklub 373 plus 4 377 

118 Marielyst Golfklub 687 minus 37 650 

119 Halsted Kloster Golfklub 420 minus 5 415 

 

6. Evt. 

Intet at berette 

7. Næste møde  

• Næste møde blev fastsat til tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19:00 i klubhuset 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/webinar-online-om-rekrutteringsudvalgsarbejde-2022
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/webinar-online-om-rekrutteringsudvalgsarbejde-2022

