
Oplæg til medlemsmøde den 24. september 2014. klokken 1830 

Velkomst. 

Kommentarer om deltagerantallet. 

Vi bliver ved. 

Alle emner er til debat og kan fremføres. 

Alle meninger er velkomne 

Det ville være godt med ideer til, hvorledes vi kan få flere af medlemmerne til at komme til møderne. 

Bestyrelsen har valgt at sætte tre emner i debat: 

  

-Restauranten 

-Træning og Proshop 

-Sekretariatet. 

-Oplæg fra Frank, Martin og Jørgen 

  

Der tages referat, som vil blive lagt på nettet, som de andre referater. 

Der serveres kaffe og kage. 

  

Mødereferat: 

Efter en kort velkomst, hvor deltagerne blev takket for at møde frem, og samtidig opfordret til at udbrede 

interessen for at deltage i klubbens medlemsmøder fremover, fik Martin ordet for at fortælle om sit virke. 

  

Martin 

Martin gennemgik emnerne shoppen, service og salg. 

 

På undervisningssiden fortalte han om træningssystemerne med holdtræning af flere ”medlemstyper”. 

Der er 6 hold om ugen, nogle mere ”hyggeagtige” og nogle mere ”golfagtige”, så man rammer bredt. 

Han udtrykte, at markedsføringen vil blive intensiveret, så kendskabet til det trænerstaben kan, bliver bedre 

kendt i klubben. 

Man anvender blandt andet en hjemmeside, som breder sig over Smørum og Charlottenlund udover 

Frederikssund golfklub. 

 

Man arbejder med individuel elitetræning og intensivt med juniortræningen. 

 

Indkøb af varer til næste sæson er næsten gennemført. 

 

Der er aftalt en ny treårig kontrakt med FGK, hvor man blandt andet vil gennemføre jævnlige møder med 

klubbens ledelse for at sikre en løbende udvikling i samarbejdet. 

 

Henrik Helt bemærkede, at holdtræningen går godt, og at flere er tilfredse med den personlige træning. 

Der var tilfredshed med, at man kunne vælge mellem de enkelte kurser afhængig af tid og behov. 

Telefonnummeret på Måløv skal rettes på Golfstore hjemmesiden. 

 

Stor ros til Carina som træner. 

 

Flere gav Martin ros for hans artikel i avisen. 

 

Der forventes gennemført julesalg med to hverdagsaftener med åben for særlige juletilbud. 

Martin vil overveje at annoncere disse ting og andre på Infotavlen i hallen. 

Der er tanker om at holde nogle aftenåbninger i shoppen med særlige aktiviteter, ligesom man arbejder på at 

lave temaaftener.(Hvilket kunne kobles sammen med medlemsmøder) 

 

Han lægger op til samarbejde med herre og damedag om forslag til emner, man kunne dyrke. 

Stor tak til Martin for hans indlæg og tanker om fremtiden. 

  



Restauranten. 

Frank fortalte om drift og service i restauranten. 

Han vil gerne forbedre servicen generelt, men bad om forståelse for, at hans unge hjælpere ikke har nogen 

restaurantmæssig faglig uddannelse, og derfor skal uddannes på on the job træning. 

  

Der bliver julefrokost igen i år, og han opfordrer til, at mange melder sig til denne fælles julefrokost. 

  

Han gav udtryk for ønske om nye møbler, som ikke er så cafeteriaagtige, men er klar over det økonomiske 

problem. 

Der er pt. tale om, om vi kunne lave lidt mere ”baragtige” møbler på en del af terrassen, og emnet er i 

drøftelse hos bestyrelsen. 

  

På madsiden vil Frank gerne prøve nye ting og har blandt andet tilbudt Tappas tallerken, som dog ikke er 

kendt af ret mange. 

  

Herefter var der kommentarer fra mødedeltagerne. 

Grillaften ca. en gang om måneden i sæsonen.(Muligt, men kræver tilmeldinger, hvis det skal kunne 

gennemføres, idet almindelig, åben tilgang, kan blive ødelagt af dårligt vejr med udeblivelser og 

efterfølgende stort tab for restauranten.) 

  

Stor interesse for Sct. Hansturneringen hvor man kunne arbejde med grillideen. 

  

Forslag om 9 hullers turnering med spisning. Ville give ældre medlemmer større motivation for at deltage. 

Frank vil arbejde med den ide. 

  

Der var bemærkninger om den lange ventetid og store kødannelse ved Bodumturneringen. Flere opgav at 

vente. 

Der er flere problemer i disse spidsbelastninger, selvom de er varslet, og mandskab er opjusteret. 

Den manglende uddannelse, samt ønsket om at have flere ølsorter og derved mangle ølhaner på anlægget 

til de almindelige typer, er en del af det. 

  

Forslag om udendørs bar med fadølsanlæg, frivillige hjælpere og plastikkrus i dele af sommerperioden blev 

foreslået. En hælder øl op en tager mod betaling. Samme system kunne anvendes i indebaren, når der er 

pres på. 

God ide som efterfølges. 

  

Herefter var der en meningsudveksling om betimeligheden i, at der var rough ned ad bakken fra terrassen 

mod hul 18. Ekstraarbejde hvis den skal klippes. 

Træet ved siden af Egen, som skal have påsat messingskilt, bør fældes for at give plads til egen og skabe 

bedre udsyn til den. 

  

Der blev givet en briefing af Peter Basse om frivilligt arbejde med fokus på bunkersarbejdet, som går ud på 

at fordele eksisterende sand så det ikke kun ligger ude i kanterne af bunkers. Hvis der i øvrigt mangler sand, 

bliver det tilført. 

  

Leif redegjorde kort for bemandingen i sekretariatet, hvor Jørgen er på fuld tid, sekretæren Ulla er der 2x6 

timer om ugen, Eni som frivillig 2 dage om ugen og bogholder Jens 2 dage om ugen. 

Arbejdsbelastningen er stor, men med velvillig forståelse fra medlemmer og greenfeegæster går det. 

  

Peter Basse forklarede om det frivillige arbejde, som stille og roligt er ved at komme mere i gang. De 

frivillige, som har tegnet sig på listen, vil få en mail fra Peter. 

Tanken med organiseringen af det frivillige arbejde, som ifølge listen på Infotavlen er ret omfangsrigt, er dels 

en prioritering, dels at man vi søge at indkalde til vel definerede opgaver. 

Der var forslag fremme om frivillige til shoppen, inden den åbner, koordineret med frivillige til at varetage 



greenfee og andet sekretariats arbejde udenfor sekretariatets åbningstider primært i weekends. Emnet 

debatteres for tiden i bestyrelsen.½ 

  

Det blev anført, at der mangler en ekstra rive i de store i bunkers. Problemet er, at når greenkeeperne skal 

”maskinudjævne/rive” bunkers, skal riverne fjernes. To river tager ekstra tid for af og påstigning af 

maskinerne.(Det betyder mere end en time ekstra for en runde ”rivning”.) 

  

Der blev udtrykt ønske om, at man kunne bestille bane med længere varsel end 8 dage som nu. 

Problemer med ”no shows” hvis det udvides. 

  

Emnet med to forskellige handicapnøgler for banen afhængig af hulspil eller slagspil blev igen rejst og 

debatteret. Der er ikke planer om, at det ændres. 

  

Det blev drøftet, hvorledes man oplever, at nye medlemmer modtages og integreres samt den generelle 

stemning i klubben blandt medlemmerne. Hvis man ikke kommer rigtigt i gang, melder man sig måske ud. 

Hverveudvalget laver en spørgeskemaundersøgelse hos udmeldte for at finde årsagerne til udmeldelserne. 

Golfspilleren i centrum vil også automatisk komme ind på dette emne. 

De fleste var enige om at stemningen i klubben er god. 

  

I stedet for den nuværende banekontrol blev det foreslået, at man eventuelt kunne motivere de frivillige til at 

deltage i det sekretariatsarbejde med green fee gæster m.v. udenfor åbningstiderne, som tidligere var luftet. 

Så længe vi gennemfører banekontrol, bør den have andre tider, så man kan fange de ulovligt parkerede og 

ulovligt spillende på Nordbanen om aftenen. 

  

Det er uheldigt, at man som gæst skal betale 100 kroner for at slå bolde ud. Mange bliver sendt væk og er 

sure. Bestyrelsen bør se på emnet og evt. sætte beløbet ned. 

Debatten om hvorledes man modtager og integrerer nye medlemmer fik en positiv drejning, da de nye 

medlemmer Grethe og Erik Verner Nielsen kunne fortælle, at de have utroligt positive oplevelser både med 

deres indtræden i klubben og med den stemning, der er mellem medlemmerne. De kommer fra en anden 

golfklub, hvor de netop meldte sig ud fordi disse ting ikke fungerede. 

Alle er venlige og man hilser meget på hinanden, også selvom man ikke kender hinanden. 

God oplevelse. 

  

Med denne konstatering sluttede mødet med endnu en opfordring til de fremmødte om, at reklamere for 

deltagelse i Medlemsmøderne i de grupper, man dagligt spiller golf med. 

Leif. 


