
NYHEDSBREV 
Læs om: 

✓ Julefrokost i Restaurant Egelunden den 14. december 

✓ Proshoppen 

✓ Frivillig i klubbens udvalg, det er ikke noget for mig … 

✓ Holdtræning 2020 

 

Julefrokost i Restaurant Egelunden den 14. december 

 

Proshoppen 

 

 

Du kan stadig nå det .. 

Fra den 1. november er Pro-

shoppen lukket, men hvis du 

står og mangler en gave, et 

gavekort eller bare en lækker 

ting til dig selv, så kig ind i 

sekretariatet, så åbner vi 

Proshoppen for dig. 



Frivillig i klubbens udvalg, det er ikke noget for mig ….. 

Sådan tænker nok rigtig mange af vores medlemmer, egentlig ikke fordi de ikke vil give en hånd med der, 
hvor det måtte være nødvendigt, men fordi de mener, at de ikke ved nok om hvad opgaverne går ud på, og 
det er helt naturligt. Samtidig er det jo helt i orden ikke at ville være frivillig, men bare at have lyst til at 
spille golf. 

Når vi så alligevel gerne vil prøve at fortælle lidt om, hvad det egentlig er vi skal bruge hjælp til, så skylder vi 
også at forklare, at opgaverne er mangfoldige, hvad de går ud på, og at man ikke behøver at skulle stille op 
hver gang, der er en opgave, der skal løses  

Vi har mange udvalg, der hver især gør et helt unikt stykke arbejde for, at alle vi andre kan: 

 nyde at spille med i klubbens golfturneringer 

 at tiltrække nye medlemmer 

 at vores nye medlemmer kan få en god begyndelse i golfsporten, hvis de ikke har prøvet det før 

 at skaffe sponsorer for at vores økonomi hænger fornuftigt sammen og rigtig mange andre ting. 

Lad os slå det helt fast med det samme. Vi behøver bare din hjælp til helt specifikke aktiviteter, en eller 
måske flere gange årligt, hvor det passer dig. Enkelte af aktiviteterne er måske blot nogle timer en dag eller 
to, mens andre selvfølgelig er mere omfattende, men det afhænger jo af dig og hvad du har tid og lyst til. 

Lige nu står vi og mangler specifik hjælp til nedenstående opgaver i de enkelte udvalg, men har du lyst til at 
være mere aktiv i et udvalg, så tag endelig kontakt til os. 

Begynderudvalget 

Hjælpere 
Hen over sæsonen har vi brug for hjælpere til vores onsdagsklub, hvor vi spiller med de nye 
begyndermedlemmer hver onsdag. Udvalgets medlemmer skiftes til at stå for en onsdag, og de 
tilknyttede hjælpere går med de nye over på Nordbanen sammen med begynderne. 

Frivillighedsudvalget 

Hjælpere 
Frivillighedsudvalget dækker rigtig mange forskellige opgaver i klubben, herunder pasning af nogle af de 
grønne områder på banen, beskæring af træer og buske, lugning, maling, hovedrengøring m.m., så der 
er mange muligheder. 

Hverveudvalget 

Formand 
Lige nu mangler vi en ny formand til udvalget, da Jørren Kjær blot midlertidigt havde lovet at tage 
posten.  
Formandens opgaver er, sammen med udvalgets medlemmer, at fastlægge målsætning, årets 
aktivitetsniveau, styring af økonomien sammen med administrationen, fastsætte datoer for årets 
aktiviteter og fordeling af bemandingen til de enkelte aktiviteter, og til sidst en evaluering af året. 

Udvalgsmedlemmer 
Vi har brug for 3-4 nye udvalgsmedlemmer, der har lyst og tid til at være med i planlægning såvelsom 
gennemførelse af årets aktiviteter. 
 

Hjælpere 
Vi har brug for 4-6 hjælpere, der kan give en hånd med, når de enkelte aktiviteter gennemføres. De  
fleste gange er der tale om enkelte timer eller en enkelt dag, og i enkelte tilfælde i et par dage i     
sæsonen. 

 



Kommunikationsudvalget 

Formand 
Lige nu mangler vi en ny formand til udvalget, da udvalget har været uden formand siden Hans Jørgen 
Bennedsen flyttede til Fyn. 
Formandens primære opgave er at tage sig af klubbens hjemmeside, herunder det rent tekniske 
omkring WordPress systemet og de add-on vi anvender. Udsendelse af nyhedsbreve via MailChimp.  
Sammen med administrationen udsendes der nyhedsbreve, klubblade og årsmagasin . 

 Turneringsudvalget 

Udvalgsmedlemmer 
Der er brug for 2-3 nye udvalgsmedlemmer, der har lyst til at blive uddannet som turneringsleder og 
tage  ansvaret for en enkelt eller to turneringsdage om året. 

Hjælpere 
Der er brug for 2-4 hjælpere, der vil være med til, sammen med turneringslederen, at gennemføre en 
klubturnering. 

Som du kan se, så kræver det for hovedpartens vedkommende ikke kvalifikationer på forhånd. 

I de enkelte udvalg er det vigtigste, at du har lyst til at være med til at gøre en forskel til glæde både for 
andre klubmedlemmer og for dig selv 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt formanden for det enkelte udvalg, eller Jørgen Bundgaard i sekretariatet. 

  

Holdtræning 2020 
Vil du gerne mere med din golf eller vil du gerne opfriskes i hvad du før har kunnet, så starter vi 
holdundervisning op i 2020.  

1 times træning 1 gang om ugen sammen med andre, og mulighed for selvtræning ind i mellem. 

Alle dele af spillet vil blive gennemgået og der vil løbende blive fulgt op på de ændringer I får lavet. 

Vi kan have 8 personer pr. hold, men der skal være minimum 6 personer pr. hold. 

Pris for tilmelding: 

før nytår  kr. 1450,-  
efter nytår    kr. 1775,- 

Tilmelding på mail: carina@djga.dk 

Holdundervisning i tidsrummet fredag 22. april - udgang af september 2020.   

onsdage  kl. 10.00 - 11.00  med Joachim 
torsdage   kl. 19.00 - 20.00  med Joachim 
lørdage   kl. 10.30 - 11.30 med Carina 

Mulighed for at lave et hold mandage kl. 11-12 med Carina 

Helligdage og ferie vil der ikke være undervisning, så der bliver ca. 20 træningstimer i alt. 

De sidste 4 lørdage træner vi 1,5 time, da der kan forekomme aflysninger om lørdagen i løbet af sæsonen på 
grund af andre aktiviteter, eksempelvis Divisionsturnering med mere. 

Tidspunkter, hvor der ikke er træning: 
Onsdag: 2 uger i skoleferien, ligger ikke helt fast endnu 
Torsdag: d. 21/5 og 2 uger i skoleferien, ligger ikke helt fast endnu  
Lørdag: d.2/5, 13/6, 15/8 og 2 uger i skoleferien ligger ikke helt fast endnu 


