
Hverveudvalget referat fra mødet den 02. juni 1300. 
Følgende var til stede: 
Jørgen Bundgaard  (JB) 
Annette Jørgensen (AJ) 
Hans Jørgen Bennedsen (HJB) 
Jytte Rudolph (JR) 
Leif Schunck (LS) 
Bilag  af 11. maj med dagsorden.(Medtaget) 
 
(LS) bød velkommen og konstaterede, at det stadigvæk er svært at samle hele 
udvalget til møder. Sådan er livet. Der er dage, hvor vi ved, at nogle af 
medlemmerne er fast engagerede andre steder. Vi vil forsøge at indkalde på 
forskellige ugedage fremover. 
Framelding er selvfølgelig så en nødvendighed. 
Man må orientere sig om aktiviteterne og beslutningerne gennem referaterne, og vi 
må acceptere, at tingene ofte går så hurtigt, at aftaler træffes over nettet/telefonen.   
(LS) fortalte om Jyttes store medvirken og personlige engagement i udvalgets 
ansvarsområder og opgaver, herunder hendes store medvirken i planlægning og 
gennemførelse af Golfens dag. 
Jytte blev opfordret til at blive fast medlem af udvalget, og hun accepterede 
heldigvis.  
Emnerne blev behandlet ud fra både bilagets indledende tekst og den anførte 
dagsorden. 
Det lykkedes næsten at komme det hele igennem. 
Der var først en drøftelse generelt omkring Golfens dag og hvorfor, der kun var ca. 
50 registrerede gæster. I forhold til markedsføringen sidste år, var det kun 
udleveringen af plakater til forretningerne, som ikke var med i år. 
Derudover havde vi iværksat en meget kraftig elektronisk kampagne på facebook, 
hjemmeside m.v. med boostede facebook indslag. 
Vi var ude til over 20.000 mennesker i forskellige indlæg. 
(HJ) fremførte igen nødvendigheden af, at der skal være konkrete, personligt 
relaterede tilbud med, når ting skal markedsføres. Man skal ikke bare have tilbud 
om at spille golf, men økonomiske eller andre tilbud. Det vil fange mere. Hvad er 
fordelen for mig, hvis jeg møder op og lytter. Det skal klart fremgå. 
Vi besluttede at tage det ad notam generelt samt i forbindelse med Spil med dagen i 
august. 
Aktiviteterne ved golfens dag fik følgende bemærkninger med på vejen: 
-Der manglede detaljeret information nogle steder til de medvirkende. 



-Det ville have været bedre, hvis de gæster, man modtog ved bilerne og fik 
indskrevet, blev fulgt rundt. Det ville have givet bedre mulighed for at informere om 
de to forskellige Begyndertilbud, vi havde. Grunden til, at der ikke var tilmeldinger til 
7 ugers uddannelsen kunne være manglende indsigt/forståelse.  
 
Det blev anført, at opstarten til golfens dag skal være meget før, end det blev 
tilfældet i år. 
Der blev for meget, der skulle hastes igennem. Processen om Golfens dag skal 
generelt strammes op. Det blev besluttet, at man skulle opdele ansvaret for golfens 
dag, som den tidligere havde været i ”de gode gamle dage”, da Henrik Helt var 
primusmotor. 
Hverveudvalget havde ansvar for information udadtil og markedsføring, medens 
begynderudvalget havde ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne på selve 
dagen. 
Drøftes med begynderudvalget.(LS) 
 
De kommende,anførte informationsmøder, eller kaffemøder blev drøftet. Ideen er 
at vi inviterer til uformel snak om golf gennem facebook og avisen. 
Annoncer er udarbejdet og (JB) sender til (HJB) for formulering af input til facebook 
m.v.  
(HJ) understregede igen nødvendigheden af at invitationerne indehold klare tilbud 
for gæsterne . 
Første møde gennemføres ved (JB) og (LS) den 8 juni klokken 1700 
 
Vedrørende ” Spil med dagen” den 20. august, besluttede man at overføre flere af 
erfaringerne fra Golfens dag til denne. 
-Rammen skal være en form for åbent hus, med budskabet Prøv at spille rigtig golf. 
-Det bliver kun 7 ugers begynderuddannelsen, som markedsføres men med særlige 
økonomiske tilbud m.v. 
-Gæsterne modtages på parkeringspladsen af navngivne hjælpere, som registrerer 
dem og følger dem rundt til aktiviteterne hele dagen også til hul 19. Det skal 
tillempes, så ikke man opleves for påtrængende. 
-I princippet skal man kun have ansvar for to gæster hver. ( Dog familier) 
-Aktiviteterne skal ikke som ved Golfens Dag opstilles med specielle materialer, men 
gennemføres ledet af hjælperen igennem information om golf, putting, indspil, langt 
spil, spil på den lille bane, hygge og indmeldelse. Det er vigtigt, at gæsterne forstår 
den støtte og hjælp de får i denne uddannelse gennem mentorer osv 
Spil på den lille bane styres af en organisator efter tid. 
-Der skal ikke være konkurrencer, men gerne lodtrækning om gratis uddannelse m.v. 



 
Der var en drøftelse om hensigten med 7 ugers forløbet, hvor (LS) mente, det var en 
del af fastholdelsesprojektet, medens (JB) mere opfattede det som et forsøg på at få 
flere medlemmer. 
Måske har det ikke nogen betydning. Men hvis de aktiviteter, som var planlagt i 
forbindelse med 7 ugers forløbet (under og efter uddannelsen)dels ikke kom tydeligt 
frem under samtalerne med gæsterne på golfens dag og ejheller nyder stor 
opmærksomhed hos de som nu gennemfører begynderuddannelsen med 3 
måneders holdene, mister vi noget af fastholdelsestanken. 
(LS) anbefalede, at vi i bestyrelsen undersøger, om de fastholdelses aktiviteter, som 
skulle have været udrullet i forbindelse med 7 ugers forsøget, bliver gennemført ved 
3 måneders uddannelsen. Hvis ikke må vi konstatere, at vores fastholdelsesprojekt 
har lidt skibbrud. 
 
 Man var enige om, at vi i højere grad skal anvende videoer i vores formidling, og 
(JB) og (HJB) gav udtryk for at have maskinellet klar til dette. 
Emnet skulle gerne kunne nyttiggøres allerede til Spil med dagen. 
 
HJB) oplyste, at mandagsmatchen ikke er optimal. Der er for få deltagere, og mange 
er de samme hver gang. Det kan opleves som om nogle af disse mere spiller deres 
eget spil end tænker på de nye. 
Instruksen fra lederne varierer meget, fra gang til gang, så formålet med turneringen 
ikke er helt klar hver gang. 
Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig instruks som oplæses ved starten hver 
mandag.  
 
(JY) spurgte om oversigten over kommunens løbende aktiviteter har golfen med. 
(JB) undersøger 
((AJ) anførte, at kommunen af og til kører rundt i området for at informere borgerne 
om, hvad kommunen har af natur, aktiviteter m.v. 
Her kunne golfbanen jo være et fint sted at stoppe for en kop kaffe.  
(JB( undersøger  
 
 
Nedenfor mail af 11.maj 2017 til Hverveudvalget:  
 
 
 
 
 



Hej.  
Først en tak for Jeres indsats i forbindelse med Golfens dag. 
Alle sejl var sat til. De to facebookaktiviteter havde henholdsvis 7000 og næsten 10000 hits. Antallet af 
besøgende, der lod sig registrere var 49 og indtil nu, har vi fået fem nye medlemmer, heraf ingen nye til 7 
ugers forløbet. 
Hvad sker der egentlig. Det er nok værd at tage en snak om. 
Jørgen, Hans Jørgen ,jytte og jeg har haft et lille "Hvad gør vi nu" møde 
Det drejede sig om opfølgning på golfens dag, som skulle ske umiddelbart efter oplevelserne. 
Vi havde tre punkter: 
1. Opsamling af gæster over mailadresse. (Tak fordi I mødte op, osv.Nyt tilbud.) 
Jørgen iværkstter. 
2. Henvendelse til de, som ikke dukkede op. En ny form for henvendelse. Hurtigt en individuel invitation 
med aktivitet og tilbud.  
3.Løbende nye invitationer i form af Kaffemøder el.lign. 
Vi har slået 2 og 3 sammen og iværksat på hjemmeside og facebook. 
Facebook boostes en gang om ugen. 
Til kaffemøderne, som er datofastsat, og som vil komme i dagspressen udover på  hjemmeside og 
facebook, er det ideen, at man melder sig. Der vil så være nogen fra udvalget, som hygger om gæstene og 
fortæller om golf til en kop kaffe og kage. 
4. Aktivering af Instagram med billeder. Tanken er at de skal fornys hver uge mindst. 
 
1,2 og 3 er iværksat. 
4 er undervejs. 
Vi var enige om at sætte i værk, briefe hverveudvalget og lave opsamling og videre ideer til en fortløbende, 
dynamisk hvervning baseret på information og motivation. 
Der indkaldes til Hverveudvalgsmøde den  02. juni klokken 1300. 
Dagsorden: 
1. Hvorfor gik Golfens dag, som den gjorde.? Forslag til forbedringer til næste gang.Evt allerede til "Spil med 
dagen" 
2: Briefing og opdatering af  iværksatte opfølgningsaktiviteter. 
3. Hvad gør vi ved fastholdelsesprojekterne, nu hvor der ikke er nogen, som har meldt sig til 7 ugers 
forløbet. 
4. Anvendelse af hjemmelavede videoer til markedsføring og som eyeopenere.  
5.Gode ideer til at sætte fokus på Frederikssund golfklub. 
6. Forslag til yderligere medlemmer til hverveudvalget. 
7. Eventuelt. 
 

 
 
 
 


