
Hverveudvalget. 
Referat af mødet 31. marts 2016 
 
Til stede var: 
 
Peter Basse (PB) 
Karen Nielsen (KN) 
Jørgen Bundgaard  (JB) 
Michael Hansen (MH) 
Hans Jørgen Bennedsen (HJB) 
Annette Jørgensen  (AJ) 
Afbud fra: 
Ulla West  (UW) 
Ole Stids- Jønsby  (OSJ)  
 
 
Mødet var aftalt med fokus på detaljerne omkring Golfens dag samt relationer til 
emnerne på sidste møde.. 
 
Dagsorden: 
Hængepartier 
Siden sidst 
Markedsføring(Indhold, typer, tidsrammer, fordeling af opgaver for markedsføring) 
Roller på Golfens dag. 
Evt. 
 
Det blev besluttet at tage emnerne under punktet markedsføring, og gik straks i 
gang med at debattere de ophængte reklameudkast, som (JB) havde fremstillet.  
Ekstern markedsføring: 
Avisannoncer: 
Der gennemføres to Annoncer i lokalaviserne med Gimmick om at huske datoen den 
17 april. Den første var i den 29.marts. Udkastene blev accepteret. Der skal 
eventuelt indsættes noget golfrelateret i anden annonce som isættes den 7. 
april.(JB) 
To gange kvartside annoncer om Golfens dag isættes 12. april. Udkast drøftet og 
accepteret.(JB) 
Halvside annonce til indsættelse den 14. april blev drøftet og accepteret.(JB) 
 
 



Bannerreklame: 
Udkastet til Bannerreklamen blev debatteret. Enige om lidt justering på farver ellers 
accepteret 
(JB) bestiller tre stk. 
(MH) iværksætter ophængning i begge ender af Havnegade og foran Museet på den 
anden side af broen. 
Opsættes enten den 10. eller den 11. april. 
(MH) kontakter Henrik Helt for assistance med stige m.v. 
(LS) minder (HH) om, at vi har hjælp behov til denne opgave.(Dette er sket i 
skrivende stund) 
 
Plakater til forretninger m.v.: 
Udkastet blev accepteret. Godt udkast med klare budskaber og ikke for mange 
detaljer. 
Det blev aftalt, at fordeling til forretningerne skal ske den 11. og den 12.  April efter 
følgende plan: 
Frederikssund: (MH) 
Jægerspris: ( AJ) 
Skibby: (KN) 
Plakater udarbejdes af (JB) og afhentes på kontoret. 
NB: Det er måske en god ide at ophænge Plakater i Idrætshallerne i omegnen 
også.!!! 
 
Intern markedsføring : 
-Forretningsplakaterne opsættes i klubhuset (JB) 
-El-tavlen skal køre med samme plakat. (HJ) modtager input elektronisk fra (JB) og 
iværksætter samtidig med at forældet information fjernes. 
- Der udarbejdes nyhedsbrev med invitation til golfens dag samt informationer om 
den forventede plan for dagen. 
-Informationerne lægges på Facebook(JB) 
-Kort reminder ind på forsiden af hjemmesiden(JB) 
-Åbent hus bannerne til Franks reklameskilte ved vejen ind til klubben monteres den 
11. april (LS) 
-I Klubbladet informerer Hverveudvalget om aktiviteter m.v. om golfens dag og 
opfordrer medlemmerne til aktiv deltagelse. 
 
EVT: 
-(JB) informerede om Informationsaftenerne og viste avisannoncer. 



Ideen er, at invitere til en briefing om golf og samtidig tilbyde stegt flæsk for 50 
kroner. 
Denne model er brugt i tidligere år med stor succes for at få nye medlemmer. 
Der køres to arrangementer den 7. og den 21. april ved (JB) og (LS) 
-Formanden har inviteret Stefan til at spille på terrassen. Man enedes om at 
tidspunktet burde være fra 1300 – 1600.(JB) informerer formanden. 
-Ideen om, at arrangere noget særligt golf for børnene, så forældrene kunne 
koncentrere sig om golfen, er ikke endelig aftalt med Mette. 
(LS) kontakter Mette fra Juniorudvalget om emnet. 
-Opgavefordelingen på selve dagen overlades suverænt til (HH), som normalt 
fordeler opgaver til denne dag i forbindelse med udarbejdelse af den endelige plan. 
-(LS) informere (HH) om at Hverveudvalget alle møder op til morgenmaden klokken 
0930 og accepterer de opgaver, man tildeles.(Info er sendt til HH) 
-Man var enige om, at ideen fra sidste år med modtagelse af gæster ved 
parkeringspladsen er en god ide, og noget som godt kan kræve ret mange hjælpere. 
Mødet slut 1845. 
Leif 
 


