
Emne: Styregruppemøde, hvervning 

Sted: Frederikssund Golfklub (FGK) 

Dato:  14. marts 2019 

Deltagere: Jørren Kjær (JK), bestyrelsen 

 Jørgen Bundgaard (JB), direktør 

 Thomas Rovsing Lauritzen (TRL), udviklingskonsulent DGU 

 

Se også præsentation fra dagen: Frederikssund Golfklub – Rekrutteringsforløb 

140319.  

 

Yderligere emner, der blev diskuteret: 

 Bannere med ”Åbent Hus søndag fra 11-15” skal opsættes inden Golfens Dag og 

Sillebroen Åbent Hus. (Har FGK tilladelse til opsætning?). 

 Sponsorudvalgsformanden i FGK kontakter ejendomsmæglere i Frederikssund mhp. 

Specialtilbud til huskøbere i området. 

 Medlemmerne opfordres til at dele og like alle rekrutteringsopslag på Facebook. 

Lodtrækningspræmie for alle der liker? 

 Aftalt at TRL skal have et administrator login på FGK’s Facebook-sider. 

 Svært med samarbejde med andre sportsgrene da de er bange for, at man vil ”stjæle” 

deres medlemmer. 

 Der blev talt om at lave et aftenarrangement i februar-marts 2020 med Henrik 

Knudsen eller Leif Nyholm. TRL har efterfølgende undersøgt om DGU har en aftale 

med Henrik Knudsen. Det har man ikke. Henrik stiller sig gratis til rådighed ifm. 

regelvideoer.   

 Muligheden for at komme i tættere kontakt med gæster på Pay & Play banen blev 

diskuteret. Kan der laves et nyhedsbrev til ”FGK’s Venner”, som de kan blive skrevet 

op til mod at deltage i en lodtrækning? 

 Muligheden for husstandsomdeling i sommerhusområderne (både mhp. Pay & Play 

og faste medlemmer) blev vendt. Omdelingsfirmaer skal kontaktes. A3-plakater hos 

købmænd? Vi kan evt. starte med at kontakte udlejningsbureauerne. TRL vil gerne 

tage ansvaret for denne opgave. 

 Member-get-member. Særlig fokus på nyere medlemmer (prøvemedlemmer når de 

er ved at være færdige med forløbet). Udsendelse og evt. roll-up i klubhuset.  

 Kunne man indføre et familiemedlemskab? 2 dyreste medlemskaber betales – resten 

er gratis? Check om det kræver en vedtægtsændring.  

 Juniorgolf op til 24 år? Check om det kræver en vedtægtsændring. 

 Der skal udarbejdes en marketingplan pba. rekrutteringsaktiviteterne. 


