
 

 

Referat af Hverveudvalgsmøde den 25. april 2016. 
 
Til stede var: 
Hans Jørgen  
Ulla 
Annette 
Michael 
Karen 
Peter 
Leif 
 
Dagsorden: 
1. Opsamling på Golfens dag. 
2. Hvordan nyttiggør vi " Gæsteoverskuddet" fra Golfens dag? 
3. De næste hverveaktiviteter 
4. Eventuelt. 
Ad.1 
Formanden takkede udvalget for den store og dedikerede indsats i forbindelse forberedelserne til 
og selve udførelsen af Golfens dag.  
Der var derefter en drøftelse om de forskellige " medier" vi havde anvendt for at skabe interesse og 
give information om Golfens dag. 
Alle var enige om, at ophængningen af bannere i gågaden og på museet var en succes. Flere 
gæster anførte, at de netop var dukket op, fordi de havde set bannerne. 
Denne metode er kommet for at blive. Vi har fremstillet bannerne, så de kan bruges til andre åbent 
hus arrangementer fremover. 
Problemerne med opsætning og lang stige blev ikke så slemt som antaget, da højden i gågaden til 
bannerne var mindre end antaget. 
Spredningen af budskabet på klubbens Facebook og via andres facebooksider, er noget vi skal 
arbejde meget videre med, da det kommer ud til mange og koster så lidt. 
Med forretningsplakaterne og andre opslag, samt avisannonceringen, står vi lidt i samme situation 
som med de andre informationsmetoder. 
Vi har ikke mulighed for og kræfter til at undersøge effekten. 
Konklusionen var, at det var de måder, vi også måtte benytte fremover, og samtidig prøve at 
tænke ud af boksen for at finde på andre metoder til " annoncering". 
Der var enighed om, at fokusere på den elektroniske side og se, om vi kan brede budskaberne 
bedre ud via de sociale medier. 
Vores " gimmick" med at varsle om en dato uden i starten at sige, hvad der skulle ske,var der en 
del drøftelse om effekten af. Det er ikke sikkert, at den skal anvendes fremover. 
Hans Jørgens video optagelser af aktiviteter fra golfens dag, som allerede kom på el tavlen 
umiddelbart efter at hændelserne fandt sted, var en super ide, som gav mange positive reaktioner. 
Den skal vi arbejde mere med næste gang. 
Selve golfens dag var man enige om gik godt, selvom det var koldt og blæsende. Med ca. 70 
gæster og 19 tilmeldte, nye medlemmer kan man også sige, at det var umagen værd. 
Der blev ikke brug for Børneaktiviteterne idet børnene tilsyneladende holdt sig til deres forældre. 
Kan måske udelades eller ændres til næste gang. 
Ad.2. 
Med ca. 70 gæster og 19 tilmeldte, nye medlemmer er der et potentiale for, at få fat i flere nye 
medlemmer ved at kontakte "restgruppen." 
Denne mulighed blev drøftet, og man blev enige om, at vi godt kunne tillade os at sende en mail til 
de gæster, vi havde mailadresser på. Vi skal dog passe på ikke at virke for anmasende i 
formuleringen. 
Man blev enige om en form for program for en sådan dag gående ud på, at lave et golf 
arrangement for gæster den sidste fredag i måneden, hvor vi så kunne kombinere det med Franks 
tilbud om Grillet gris. 
Ideen tog form og endte ud som følgende: 
Der sendes en mail til restgruppen med et personligt budskab. 
Der skal være en tak for at de var til golfens dag. 



 

 

Invitation til golfinstruktion og slagtræning med hjælp fra instruktører. 
Klubben leverer udstyr til arrangementet. 
Gennemførelse af en tre - fire hullers match på Nordbanen i en form for frivillig konkurrence, hvor 
præmien kunne være gratis pattegris og en flaske rødvin. 
Man var enige om, at forsøge at arrangere det den 27 maj 
Der skal foregå en tilmelding til arrangementet med deadline den 24. maj for at få overblik over 
behovet for hjælpere, mad. M.v. 
Udvalgets medlemmer vil i det store og hele møde op, og vi kan evt. forsøge at få hjælp fra 
Begynderudvalget 
Leif aftaler med Frank, Jørgen og Torben, samt formulerer en mail, der rundsendes til 
kommentering i udvalget. 
Når formalia er i orden ( i skrivende stund har Jytte udarbejdet et godt layout til mailen) finder Leif 
ud af, hvem der skal have mailen og sender den. 
Ad.3. De næste hverveaktiviteter. 
a. 
Der var en drøftelse om aktivering af Company Day tanken under forskellige former med tilbud til 
polterabend, børnefødselsdage m.v. 
Selvom det kan have en afsmittende effekt på hvervning af nye medlemmer er disse aktiviteter 
ikke direkte målrettede på denne effekt, og man drøftede derfor, om det skulle ligge 
Hverveudvalget. 
Initiering af den slags aktiviteter skal måske ud over Google.  
b. 
Ekstra åbent hus arrangement sidst i juni måned. 
Her kunne vi måske lave en mere målrettet indsats mod klubbens medlemmer under overskriften: 
Spil med en ikke golfer. 
Vi kunne lave en parturnering med spisning. Medlemmerne spiller med en gæst (som ikke er 
medlem) i en form for Texas scramble, hvor golfer og ikke golfer skiftes til at slå samme bold. 
Vi arbejder videre med tanken. 
Evt. 
Leif informerede om, at Frederiksborg Amtsavis, lokalavisen laver en sportsavis som indlæg til 
avisen, hvor golfklubben er med i en helside med journalistisk indhold. Vi skal betale for det, og vi 
må konstatere, at Hverveudvalgets budget er presset. 
Hans Jørgen foreslog, at Carinas træningstilbud kom på hjemmesiden. 
Han kontakter Carina. 
Leif. 


