
Referat af opstartsmøde i Begynderudvalget torsdag d. 21. februar 2019 Kl. 17:00. 
 
Til stede var: 
Christian Brangstrup, udvalgsformand . 
Fritz Jørgensen 
Henrik Mortensen 
Robert Frederiksen 
Svend Erik Ullmann 
Ole Beck Kristensen 
Carsten Petersen 
Tove Ulstrup 
Jeanne Neumann (nyt medlem af udvalget – velkommen til dig) 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Opstart 2019 – startdato for træning, onsdagsklub, mandagsturnering. 
3. Ajourført blanket ”Godkendelse til bagmærke” begyndermappe samt brochuren ”nu er jeg golfer” 
4. Økonomi/budget 2019 
5. Golfens dag 28. april 2019 m.m. 
6. Gennemgang af undervisningsmateriale v/Henrik.  
7. Evt. 

 
Pkt. 1 
Tove meldte sig som referent. 
 
Pkt. 2 
Mandag d. 1. april:  opstart træning O.K. fra Carina 
Onsdag d. 3. april:  opstart onsdagsklub. 
Mandag d, 8. april:  opstart mandagsturnering. Kontoret sender Nyhedsbrev ud med denne oplysning,  

desuden vil Christian tage kontakt til de 23 personer vi har stående i mappen fra sidste år, + 1 
nyt medlem. 
  

Fritz og Gitte er i fuld gang med at lave planer og vagtskemaer for 1/4 - 30/6, de vil  
blive udsendt senest 15/3. 
 
Jesper Parkhøj har lavet nye regelspørgsmål og –svar. Det vil være en god ide, at opfordre alle til at købe lommeguide 
om gældende golfregler. 
 
 
Pkt. 3 
Nyt skema til godkendelse af bagmærke blev omdelt, det var blevet meget fint, enkelt og overskueligt. 
Den nye begyndermappe blev også omdelt. 
Ved udlevering af begyndermappen er det en god idé, at gøre ekstra opmærksom på side 6 og 7, som bl.a. forklarer 
krav om pointscore onsdag og mandag. Vigtigt at vi ved godkendelse af bagmærke og udlevering af folderen ”Nu er 
jeg golfer” gør opmærksom på 14 dages fristen vedr. valg af medlemskab. 
 
Velkomstmappen 
Der vil blive gjort ekstra opmærksom på, at man skal hente sin velkomstmappe så snart man er registreret som 
begynder, Christian vil løbende følge op på at det sker. 
 
Pkt. 4 
Økonomien i begynderudvalget må siges at være meget fin. Mandagsturneringen havde ”afleveret” 16.405,00 Kr. i 
turneringsfee – budgettet var på 16.500,00. Udvalget gav samlet et overskud på 859,00 Kr. - budgettet var på minus 
1.500,00 Kr.  For 2019 er budgettet uændret 16.500,00 Kr. fra mandagsturnering og 5.000,00 Kr. fra bagmærkematch. 
Udgifter i alt 23.050,00 Kr. Det giver et minus på 1.500,00 Kr. og er dermed uændret i forhold til 2018. 
 
 



Pkt. 5 
Golfens dag er i år 28. april Kl. 11-15 
Under dette punkt var der en livlig snak om måder at skaffe nye medlemmer på. 
I første omgang afventer vi resultat af møde med hverveudvalget og repræsentanter fra DGU, hvor Christian vil 
deltage, men af ideer kan nævnes:  

- Åbent hus i FGK fredag eftermiddag i stedet for weekend. 
Ved golfens dag/åbent hus vil vi stadig anbefale, at konceptet med, at en frivillig hjælper følger den/de besøgende 
hele vejen rundt fortsætter, således at den/de besøgende ikke mødes af mange forskellige. 
 
Pkt. 6 
Henrik tilbød at gennemgå undervisningsmaterialet på lærredet i kælderen, det var der stor interesse for, så punktet 
evt. blev rykket frem. 
 
Pkt. 7 
Christian opfordrede igen til at prøve, at finde et ekstra medlem til begynderudvalget, gerne af hunkøn. 
Sidste år var der et nyt medlem, Anja, der viste meget positiv interesse for begynderarbejdet, Christian vil kontakte 
hende, og høre om hun kunne have interesse i at komme i udvalget. 
 
M.h.t. Klub 37+ , Christian vil tage en snak med dette udvalg om vi kan etablere et tættere samarbejde til glæde for 
alle nye medlemmer. 
 
Hermed sluttede det ordinære møde, og vi gik i kælderen, og fik gennemgået et meget fint undervisningsmateriale 
fra DGU, man kan ikke udelukke, at nogle ”gamle” medlemmer kunne finde på at dukke op til en regeltime. 
 
Spændende materiale let forståeligt – Held og lykke Henrik. 
 
Således opfattet – tak for en god aften. 
Tove Ulstrup 

        

   

 


