
Hverveudvalgsmøde  27. marts 2017 
 
Til stede var: 
Mogens Hansen (MH() 
Ulla West Nordskilde (UWN) 
Hans Jørgen Bennedsen (HJB) 
Karen Nielsen (KN) 
Peter Basse (PB) 
Leif Schunck (LS) 
Afbud fra Jørgen Bundgaard 
  
Plan for Golfens dag samt forslag til vagtplan er medsendt dette referat, som også sendes som 
information til begynderudvalget. 
 
Dagsorden: 
1.Økonomi 
2.Golfens dag 
3.Spil med dagen 2017 
4.Status for det videre forløb for 7 ugers uddannelsen 
5.Kaffemøder 
6. Hverveudvalgets mål 
7.Eventuelt 
 
(LS) indledte med at udtrykke glæde over, at det endeligt var lykkedes at finde en dato for 
mødet,hvor så mange som tilfældet var, kunne møde. 
Hovedemnet for dagen var Golfens dag. 
Ad .1. (LS) redegjorde for den økonomi, vi havde til rådighed for året. En stor del vil naturligvis 
blive brugt på Golfens dag, men vi skal være opmærksomme på, at andre aktiviteter også kan 
kræve annoncering i bladene, hvilket er det, der normalt tager vores midler. 
(Der var herefter en god snak om klubbens kontingenter, andre klubbers tilbud, muligheder for at 
gøre noget mere for fuldtidsmedlemmer, fastholdelsestiltag, juniorsituationen, samarbejdet 
mellem udvalgene m.v. Til trods for, at dette ikke lige var en del af dagsordenen, fandt man, at der 
set i lyset af den periode, der er gået siden sidste møde, var et generelt behov for en almindelig 
opdatering på mange punkter om klubbens liv. 
Man var enige om, at have økonomien i hovedet, når den videre planlægning om aktiviteterne 
skulle gennemføres. 
Ad.2.(LS) informerede om status i situationen omkring golfens dag. Han have holdt et møde med 
begynderudvalget om emnet og var i det store og hele enige med dem om forløbet. Behovet for 
dette møde var blandt andet Begynderudvalgets mandskabssituation. 
Udkastet til Golfens dag blev drøftet. (LS) meddelte, at midlerne ikke skulle anvendes til 
forplejning af klubbens medlemmer denne dag, men til andre ting. Derfor blev der ikke 
morgenmad og egentlig frokost for medlemmerne. Man enedes om at sikre nogle sandwich eller 
lignende. (LS) aftaler med Frank. 



Man var enige om, at erfaringerne med Banevandring og Clinic var ringe, og at man hellere ville 
anvende de elitespillere, som bestyrelsen har sat i udsigt, som deltagere til hjælp og instruktion på 
Driving range. 
Som konsekvens heraf, blev disse aktiviteter streget på planen. 
Man koncentrerede sig herefter om Forarbejdet til golfens dag, som klart ligger i Hverveudvalgets 
regi. 
Annoncering i aviserne: 
Man blev enige om at anvende lokalaviserne og have ca. ¼ side i hver. (Det er senere oplyst fra 
(JB) til (LS), at der er kommet et super tilbud, som (LS) og (JB) vil drøfte hurtigt. 
Facebook, hjemmeside og Eltavle: 
Skal anvendes.(HJB) og (LS) arbejder videre med dette idet støtten fra DGU på 500 kroner til 
reklamer inddrages i projektet. 
Der var en generel drøftelse om Facebook situsationen i klubben. (HJB) og (LS) vil i 
Kommunikationsudvalg regi finde løsningen på dette. 
Bannere: 
Opsættes i gågaden, på museet og det ekstra banner på Franks annoncetavle i indkørslen.(MH) 
iværksætter sammen med (HH) 
Forretningsopslag og husstandsomdelte brochurer: 
Man var enige om ikke at anvende disse. Stort arbejde og ikke en konstateret, egentlig effekt 
Derimod vil vi fremstille nogle plakater til opsættelse i idrætshaller, studiesteder, biblioteker 
m.v.(UWN) vil primært tage den del støttet af (AJ) 
Programet blev derefter igen drøftet, og man blev enige om, at man ikke ville anvende blå 
kasketter eller gule veste, men nøjes med det store navneskilt, som er aftalt med 
begynderudvalget. 
Brochurer, foldere, skilte m.v. til selve dagen udarbejdes af (JB) og (LS) 
Man enedes om, at (LS) udarbejdede forslag til fordelingen af hjælperne ud fra de aftalte 
aktiviteter og listen over deltagere fra begynderudvalget. (Dette er gjort og vil blive rundsendt til 
alle, herunder Begynderudvalget. Arbejdet med dette lider af, at der ikke endnu er tilmeldt det 
store antal hjælpere som sidste år. Det vil ske efterhånden, og (LS) vil løbende opjustere deltager 
fordelingen i aktiviteterne. 
Ad.3. Spil med dagen blev kort gennemgået. Det er en Golfens dag Look-alike. Der tilgår materialer 
fra DGU. 
Ad.4. (LS) gav en kort opdatering på situationen omkring 7 ugers begynderuddannelsen støttet af 
(PB), som også har været med i arbejdsgruppen for projektet. 
Der bliver lavet en folder som indeholder informationer til begge uddannelser. (7ugers og 3 
måneders. (LS) opfordrede til, at man nærlæste denne, så man kunne være en kvalificeret rådgiver 
overfor gæsterne til golfens dag. (Brochuren er klar, og man afhenter den selv i Sec.) 
Ad.5. (LS) informerede kort om aktiviteten, vi kalder kaffemøder. Det drejer sig om en aften, hvor 
man inviterer gennem dagspressen til kaffe og kage og en snak om golf. Tidligere erfaringer viser, 
at det er lykkedes at få nye medlemmer ind på den måde. Vi vil forsøge igen.(JB) er indblandet i 
disse aktiviteter. 
Ad.6 (LS) opfordrede til, at alle nærlæser udkastet til Udvalgets mål og sender kommentarer til 
ham. 
Vi skal have det færdiggjort og lagt på hjemmesiden inden sæsonen rigtigt starter. 
Ad.7 Eventuelt. Det må siges, at dette punkt i stor grad var dækket ind med den indledende snak. 



 
   
  


