
Hverveudvalget 07 feb 2017 
 
Til stede var: 
Annette Jørgensen (AJ) 
Ole Stids – Jønsby (OJ) 
Ulla West Nordskilde (UN) 
Jørgen Bundgaard (JB) 
Hans Jørgen Bennedsen (HJ) 
Leif Schunck (LS) 
 
Dagsorden: 
1.Information om arbejdet i Arbejdsgruppen for fastholdelse. 
2.Samarbejdet mellem udvalgene 
3.Golfens dag 2017 
4.Spil med golf 2017 
5.Andre hverveaktiviteter 
6.Eventuelt. 
 
Ad 1. (LS) , som er med i arbejdsgruppen for fastholdelse, informerede dels om processen, dels om 
status på resultater. Han informerede også om forhistorien med bestyrelsens beslutning om at 
fokusere på fastholdelse i Buzzordene  Fange, Fastholde og Fremtidssikre. 
Han refererede kort fra medlemsmøder om emnet og de resultater gruppearbejdet har nået til, og 
som dannede grundlaget for arbejdsgruppen videre arbejde. 
Der er en god stemning i arbejdsgruppen, hvor der er repræsentanter for Begynderudvalget, 
Hverveudvalget og bestyrelsen. Der er en stor åbenhed og klar forståelse for behovet for 
nytænkning for at søge at fastholde såvel begyndere som nyere medlemmer. 
Arbejdes forventes færdigt meget snart med en anbefaling til bestyrelsen om iværksættelse af 
fastholdelsestiltagene. 
Et af de vigtigste tiltag er en forsøgsordning med en kortere begynderuddannelse end vores 
nuværende 3 måneders, som skal køre sideløbende. 
Mentorer, faste træningsperioder med forpligtende deltagelse, særlige sociale arrangementer, 
facebook og målrettede begynderturneringer er nogle af ingredienserne i forsøget., 
(JB) informerede om et andet tiltag til hvervning og fastholdelse, som gennemføres af Sponsornet, 
som klubben har truffet aftale med. Sponsornet kører det hele selv, og klubben afregner et beløb 
for nye medlemmer, der laver aftale om fuldtids medlemsskab med klubben. 
Her vil man køre en 14 dages begynderuddannelse. 
Ad 2.(LS) informerede om den gode samarbejdsstemning, der opleves mellem udvalgene og 
opfordrede til at alle fortsatte i den retning. Når man ser, hvad udtrykkene Fange, Fastholde og 
Fremtidssikre kan indeholde, vil man forstå, at det ikke er mange udvalg, som ikke er impliceret i 
det forløb på en eller anden måde. 
Ad 3.Golfens dag finder i år sted den 30. April og ”Spil med” dagen falder den 03. august. 
Alle var enige om, at det er særdeles vigtigt, at disse arrangementer bliver en stor succes. 
Der var en generel drøftelse om erfaringerne fra sidste år omkring Golfens dag, og man var enige i, 
at vi lægger alle kræfter i såvel markedsføringen som gennemførelsen. 



Man drøftede, om vi skulle følge samme set up som de sidste par år, med Henrik Helt som 
styrmand.(LS) kontakter Henrik og får afklaret emnet.( Er sket.Henrik vil gerne deltage men ikke 
som styrmand,) Indtil nu har golfens dag jo været Henriks arrangement som han har styret hjem 
på fremragende vis. 
Der er uanset styringen af dagen, ingen tvivl om at både Begynderudvalget og Hverveudvalget får 
store roller. 
Der var en række gode ideer på bordet omkring holdinddeling af hjælperne, sikring af, at en 
gruppe gæster følges gennem alle aktiviteter af de samme hjælpere, tydelig afmærkning af 
hjælpere m.v.  
Eliten forventes også at komme i spil på en eller anden måde. 
Sjove golfkonkurrencer, opgaver på Shortgame anlægget, m.v. blev nævnt. 
(LS) gav udtryk for glæde over den store interesse og oplevelsen af de mange gode ideer, som 
ligger klar. 
Man blev enige om, at holde det første Golfens dags møde den 7. marts 2017. 
Ad 4. (LS) gav udtryk for, at selvom ”Spil med” dagen sidste år fik al den omtale og den 
markedsføring, vi kunne drømme op, så levede dagen slet ikke op til ideen. 
Tanken om, at medlemmer skal møde op med gæster, og måske potentielle nye medlemmer slog 
overhovedet ikke igennem. Der var tre af klubbens medlemmer, som mødte op med gæster. At 
dagen alligevel blev en form for succes, og at vi alligevel fik nogle nye begyndermedlemsskaber 
hang sammen med, at vi havde vores bange anelser om medlemmernes deltagelse allerede ved 
tilmeldingerne, og derfor markedsførte dagen som et åbent hus også. 
Medens nogle klubber kan skaffe medlemmer gennem egne medlemmer ser det åbenbart 
anderledes ud hos os. 
Men man blev enige om, at ”Spil med” dagen 2017 skal blive bedre end 2016. 
Da det primært er egne medlemmer, vi skal have på banen, kom der hurtigt forslag om 
Nyhedsbreve, opfordringer på hjemmesiden, facebook udbredelse samt opslag og den 
elektroniske tavle. 
Ideer er der allerede nok af, og der vil blive nok at tage fat på, når planlægningen for alvor tager 
fart.  
Ad 5. Andre gode ideer til markedsføring. Der var en drøftelse om ”Kaffe og kage” 
arrangementerne, som klubben tidligere har haft succes med. 
Der inviteres til hyggeaften på forskellig vis til virksomheder og generelt hvor golfens 
fortræffeligheder bliver gennemgået. Vi må se, hvordan vi kan markedsføre ideen, da vi ikke har 
råd til avisannoncer. Igen må de elektroniske medier stå deres prøve.  
Anvendelse af Simulatoren i markedsføringen blev igen vendt, og man enedes om, at søge at lave 
særlige tiltag i forbindelse med eventuelle events i Sillebroen og andet. 
I forbindelse med snakken om Simulatoren, var man enige om den store succes, der var med den i 
juniorsammenhæng. 
(MJ) luftede mulighederne af at nyttiggøre juniorernes glæde og succes til at motivere nogle af 
deres forældre til at blive golfere. (LG) tager kontakt til Mette om ideen. Hvis det skal virke, skal vi 
have brochurer mv klar til dem. 
En synliggørelse af de nye begyndermedlemmer og de nye medlemmer, som har fået golfkørekort, 
ligger i forsøgskonceptet. Men der kan sættes fuld fart på den elektroniske tavle, facebook og 
hjemmesiden med billeder af og velkomst til de nye. (LS) tager det med til arbejdsgruppen den 10. 
feb. 



(UN) fremførte erfaringer fra de gennemførte skolegolf arrangementer, og man have en god 
drøftelse om de muligheder, der er i disse arrangementer. Man var enige om, at der ligger en 
mulighed for at få flere juniorer med på den måde. 
(UN) udarbejder et ideudkast til fremtidige skolearrangementer og sender til udvalget. 
(LS) anførte igen, at Hverveudvalget mangler beskrivelse af operative mål. De er tidligere 
udarbejdet, men er ikke drøftet af i udvalget. 
Han sender udkast til mål og alle udvalgets medlemmer bedes kommentere dem med henblik på, 
at vi kan få udarbejdet inspirerende mål.  
(LS) anførte, at han ikke havde fået sendt udvalgets bemærkninger til Generalforsamlingsbladet til 
gennemsyn. Meget uheldige omstændigheder ligger bag. Kommer ud med referatet 
Leif 


