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       Dato: 08-03-2023 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 28. februar 2023 

 

Deltagere: Niels Gram, Jan Nyborg, Ole Nielsen, Anders Michaelsen, Peter Buhl Skjold Allan 

Christensen og Susanne Keller. 

Bent Ole Andersen, Erling Olesen og Kirsten Nyborg deltog i mødet omkring 

Medlemmer/Rekruttering 

 

Mødested: Jan Nyborg 

Tidspunkt: 17:30 – 21:30 

 

Referent: Susanne Keller 

 

Medlemmer: Rekruttering og fastholdelse i 2023 (SK)  

• BR, EO og SK deltog i DGU´s Workshop om rekruttering af medlemmer, som 

var godt. Vi fik nogle gode idéer til markedsføring (lokalt), og at vi på DGU´s 

hjemmeside kan hente materialer til brug i rekrutteringsarbejdet. Vi fik også 

arbejdet lidt med skabeloner hos Dansk Grafisk System. 

• Der arbejdes på ”Golf Gavner”, som dækker over folk med kroniske lidelser og 

integration, for herigennem at danne grobund for socialt samvær og skabelse af 

nyt netværk, og ikke mindst gerne skulle resultere i nye medlemmer. 

• Golf & Gaffel et 3-timers arrangement boostes på Facebook 1/4-2023. Konceptet 

oversættes til engelsk, og vil blive præsenteret for medarbejderne hos Femern 

A/S. Allan Hansen har kontakten til Femern A/S.  

• Romsmagning onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:00 – Tilmelding via Golfbox er 

åben. 

• Femern projektet torsdag den 20. april 2023 kl. 18:30 – Tilmelding kommer på 

Golfbox. 

Der kom forskellige bud på muligheder for rekruttering: 

Flyer med ”Golf er det noget for dig?” kræver tilmelding, ved deltagelse om mandagen hos Intro. 

Besøge virksomheder med flyer Golf & Gaffel. 

Der skal være en gulerod til eksisterende medlemmer, der skaffer et nyt medlem. Derfor starter vi 

’Skaf et medlem – konkurrencen’ igen i 2023. 

Firmagolf på Pay and Play banen. 

Folder/brochure på engelsk som kan være tilgængelige hos Femern til deres arbejdere. 

 

1.   Godkendelse af sidste mødereferat fra den 11. januar 2023 

• Godkendt 

 

2.   Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver  

➢ Der har været afholdt et opfølgningsmøde med klubberne i klubben vedr. 

Banelukning/Tidsreservation. Denne er redigeret og kan ses på hjemmesiden under Banen. 

➢ Salg af stærekasser er godt i gang. Der udstedes et Sponsor Diplom ved køb af stærekasse. 

Medlem kan afgive ønske om nr. på stærekassen eller på hvilket hul man ønsker en kasse.  

➢ Der kigges på forbedring af lyset i shoppen. 

➢ Til brug for opladning af golfbiler om natten, kigges der på muligheden for el-døgnur. 

   

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor: 

➢ Generalforsamling 2023  

• Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået og vedtaget. 

➢ Endelig godkendelse af investeringsbudget 2023, (alle)  
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• Banemaskiner ca. 200.000 kr. 

Trailer til transport af golfudstyr ca. 10.000 kr. 

Strøm til autocamper på P-plads ca. 50.000 kr. 

 

➢ Sommermatch/Fest bliver den 17/6 kontra den 24/6  

➢ Golfudstyr til prøvemedlemmer og arrangementer (SK) (Mail sendt separat den 21/2-2023) 

• Det blev besluttet, at det gamle udstyr skrottes. 

• Der udlejes halve sæt mod et depositum på 700 kr. 

• Prøvemedlem kan købe et fuldt sæt for 2.000 kr. (normal pris 2.799 kr.). 

efter ophør kan sættet returneres til klubben, der refunderer op til 1.000 kr. 

efter max. 6 måneder (max. 3 mdr. prøvemedlemskab og 3 mdr. medlemskab), 

kan der modregnes op til 500 kr. ved aflevering og køb af nyt golfsæt i shoppen. 

 

4. Orientering fra Formanden, NG 

➢ DGU Rep-møde 

• NG og JN deltager i Repræsentantskabsmødet der bl.a. omhandler andre 

medlemsformer og kontingentet til DGU. 

➢ Ansøgninger 

• Der er ansøgt midler til golfudstyr mv. til afholdelse af aktiviteter for personer 

med kroniske lidelser og personer der skal integreres i det lokale samfund. 

(Træning af spil) Der er også søgt om tilskud til indkøb af trailer til golfudstyr. 

 

5. Orientering fra Kassereren, ON 

➢ Regnskab 

• Intet at berette 

 

6. Orientering fra Husudvalget, AC 

➢ Orientering  

• Der er ønske om bedre cykelparkering. 

• Der er ønske om gelænder ved hovedindgangen. 

 

7. Orientering fra Markedsføringsudvalget, AM 

➢ Hjemmeside, SK 

• SK har fået en god kontakt hos JF Data Service i Nykøbing F., som har overtaget 

Sax-It. 

• Hosting der var i Holland, er nu flyttet til Cloud Factory, som JF Data 

samarbejder med. Klubbens hjemmeside vil blive bedre overvåget så større 

udfordringer kan undgås. 

8. Evt. 

Forårsmatchen bliver lørdag den 20. maj 2023. 

Lou Erhvervsmatch bliver fredag den 2. juni 2023. 

 

9. Næste møde 

Onsdag den 12. april 2023 kl. 19:00 i klubhuset (konstituering efter generalforsamlingen). 


