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Referat fra hvervemøde 
Tirsdag, den 26. februar 2019, kl. 12.00 
Deltagere    
Fra FGK Michael Tøgersen (MT) 
 Leif Schunck (LS)  
 Peter Basse (PB) 
 Jeanne Neumann (JN)   
 Inger M.  Stubbergaard (IS)  
 Jørren Kjær (JK)  
 Christian Brangstrup (CB) 
 Jørgen Bundgaard  (JPB) 
 Lars Gredsted (LG) 
Fra DGU Thomas Rovsing Lauritzen  (TRL) 
 
Formålet med mødet var at etablere et samarbejde med DGU om højere fokus på medlemshvervning i 2019. 
 
Der er mellem Frederikssund Golfklub og Dansk Golf Union indgået en skriftlig aftale om et tæt samarbejde, hvor 
Frederikssund Golfklub forpligter sig til at afsætte midler til medlemshvervning, mod at Dansk Golf Union stiller 60 
timers gratis konsulenttimer til rådighed. 
 

1. TRL orienterede om medlemsudviklingen i Frederikssund Golfklub for perioden 2011 til 2018, der viser 
faldende medlemstal både for mænd, kvinder og juniorer samt flex medlemskaber. Det største fald ses i antal 
kvinder. 
 

2. TRL orienterede om medlemssammensætninger i Frederikssund Golfklub pr. 26. februar 2019. 
I Frederikssund Golfklub ser vi en aldersfordeling med hovedvægt på 70-79 årige tæt efterfulgt af de 60-69 
årige. Disse to grupper dækker næsten 50% af klubbens medlemmer. 
 

3. TRL orienterede om de generelle tendenser i golfklubberne for så vidt angår fordelingen af tidsforbruget i 
golfklubberne for det ansatte personale, og her dækker banen inkl. pleje, udvikling og kommunikation 49% af 
det samlede tidsforbrug og markedsføring af klubben kun ca. 1%. 
Af det samlede udgiftsniveau i klubberne udgør markedsføring kun ca. 1%. 
 

4. TRL viste en oversigt over hvor Frederikssund Golfklubs medlemmer kommer fra. 
Størsteparten kommer fra lokalområdet omkring Frederikssund Kommune eller nabobyerne, men vi har 
stadig 66 medlemmer, der kommer fra Københavns området. 
 

5. Plan for samarbejdet i 2019 
a. Opstart, forventningsafstemning og målsætning 

Dagens møde 
 

b. Nedsættelse af styregruppe og rekrutteringsteams 
Styregruppen blev nedsat med Thomas Rovsing Lauritzen, Jørren Kjær og Jørgen Bundgaard 
Næste møde mandag den 11. marts. Her fastlægges og detailplanlægges aktiviteterne i hernhold til 
nedenstående. 
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c. Planlægning af medlemsrekrutteringsaktiviteter og kampagner 

Følgende aktiviterer blev vedtaget 
- 10. april Introduktion til Golf, aftenmøde med kaffe kage. Kl. 19-21 
- 28. april Golfens Dag. Kl. 11-15 
- 09. maj Introduktion til Golf, aftenmøde med kaffe kage. Kl. 19-21 
- 26. maj Sillebroen Åbent Hus dag. Kl. 11-15 
- 13. juni Introduktion til Golf, aftenmøde med kaffe kage. Kl. 19-21 
- 07. juli Generationsdag, invitation af familier til at spille Nordbanen. Kl. 11-15 
 
Specielle målgrupper 
- Familien 
- Nye medlemmers netværk 
- Kvinder 
- Firmagolf arrangementer 
- Andre sportsgrene (vintersport) – samarbejde 
- Ejendomsmæglere, materiale med tilbud til tilflyttere 
- Diabetesgolf i samarbejde m,ed DGU, Kommunen og Diabetes lokalforeningen 
 

d. Gennemførelse af medlems rekrutteringsaktiviteter og kampagner 
e. Evaluering af effekt og procesforløb 
f. Plan for fremadrettet arbejde med rekruttering, baseret på erfaringer og viden 

 
 
Frederikssund Golfklub 
27.2.2019 
JB 


