
Referat Hverveudvalgsmøde den 24.4.2018 kl. 17:00 – 18:30  

- med indbudte ”faddere” fra Åbent Hus-arrangementer den 8.4. og 22.4.2018 

 

Til stede – Hverveudvalget: Leif Schunck, Jørgen Bundgaard, Hans Jørgen Bennedsen og Jytte Rudolph  

Ej til stede – Hverveudvalget: Ulla Nordskilde, Peter Basse, Morten Staack 

Til stede – faddere:  Ole Beck. Christensen, Begynderudvalget 

   Mette Meltinis, Juniorudvalget.   

 

Jytte bød velkommen takkede de tilstedeværende og alle de øvrige medlemmer, som har været faddere til 

vore åbent hus-arrangementer til nu i år.  

Jytte forelagde en statistik, som viser, at ved begge arrangementer har ca. 30% af gæsterne indmeldt sig i FGK 

samme dag. Statistikken viser også, at de medier som tilsyneladende giver os størst respons (fremmøde) er 1. 

(34.4%) venner og bekendte (dvs. golfspillere fra FGK eller andre klubber som har omtalt golfsporten og vore 

åbent hus, 2. (27,1%) Bannere, 3.(20.8%) Annoncering i Lokalavisen Frederikssund.  

Af de gæster som meldte sig ind på dagen var fordelingen på medier således:  

Den 8.4.2018: 10 havde set bannerne, 1 havde set annoncen i Lokalavisen. 

Den 22.4.2018: 6 havde set annonce i Lokalavisen, 3 bannere, 3 venner og bekendte og 2 havde set omtale på 

FaceBook.  

Inden mødet havde vi fået følgende kommentarer fra faddere o.a., at 

1. Puttejern skal forefindes på putting banen 

2. Puttere og min. 7-er jern skal forefindes ved Heltens Hus 

Under mødet besluttede vi, at jern m.v., som skal anvendes på Nordbanen, skal placeres på en station 

nedenfor, så for megen gåen frem og tilbage undgås. 

3. Forplejning til juniorledere og juniorer har været mangelfuld. Fremtidigt pakkes en speciel box til 

juniorer og deres ledere på indspilsområdet.  

Flowet rundt på banen blev diskuteret og vi enedes om, at hvis en gruppe kun består af voksne følger vi ruten 

med først at gå på Driving Range, så putting og derefter Nordbanen og retur til sekretariatet.  

Består en gruppe derimod af voksne OG børn, så startes på indspilsområdet, hvor fadderen skønner, hvor lang 

tid det er nødvendigt at bruge her, for at alle informationer bliver modtaget og børnenes interesse forhåbentlig 

vakt. Herefter går hele gruppen – børn, voksne og fadder – videre til Nordbanen og sidst som alle andre tilbage 

til Sekretariatet.  

Da vi generelt har svært ved at skaffe faddere nok, blev det aftalt, at Jørgen udsender en opfordring via GolfBox 

til alle medlemmer om at melde sig som faddere til vore sidste 2 åbent hus-arrangementer den 13. maj og 29. 

juli.  

Næste åbent hus- arrangement er den 13. maj (Mors dag) og kaldes Generationsdag i FGK.  



Det logo, som er udarbejdet af DGU, var der enighed om mere passerede til en forsikringsannonce e.lign. end 

til en opfordring om at tage hinanden i hånden – alle generationer – og prøve at spille golf på Mors dag. Derfor 

blev det aftalt, at vi finder en familie blandt vore medlemmer, som vi kan fotografere og bruge som inspiration 

til vort annonce- og øvrige PR-materialer. Jytte er ansvarlig for, at der bliver koordineret mellem den valgte 

familie, Jørgen (fotograf) og evt. andre – da deadline for annoncemateriale skal overholdes - 3.5.18.  

Til dette arrangement stiller DGU nogle goodie-boxes til rådighed for klubben, som kan udleveres til alle de 

gæster som registreres som deltagere på dagen.  

Forplejning blev diskuteret. Der var enighed om, at det fungerer rigtig godt med forplejning i Heltens Hus, men 

der var også enighed om, at vi skal forsøge at inddrage restauranten i vore åbent hus-arrangementer.  

Jytte har talt med Frank om forskellige forplejnings-forslag og afventer p.t. udspil fra Frank.  

Sidste arrangement i 2018 bliver den 29.7., hvor vi afholder Spil-Med-dag, efter nogenlunde samme koncept 

som årets øvrige arrangementer. Mere herom senere.  

 

Jytte  

Formand  

Hverveudvalget  

 

 

 

 


