
Hverveudvalget 
Mødereferat af mødet 10. august 2016, klokken 1700. 
 
 
Til stede var:  
Ulla 
Michael 
Hans Jørgen 
Ole 
Peter B 
Leif 
Jørgen 
Annette havde meldt afbud 
Karen havde ikke fået endelig besked om dato fra Leif.(Sorry) 
 
Dagsorden: 

1. Ideen med ”Spil med” kampagnen 
2. Overblik over hvad der er sket, og hvad der burde være sket indtil dato. 
3. Fordeling af opgaver i forbindelse med markedsføring/forberedelse og 

gennemførelse. 
4. Eventuelt. 

Ad.1. 
Leif redegjorde for punktet. 
Ideen er fra DGU, som finder, at det er muligt at engagere medlemmerne i 
klubberne til at medvirke til at skaffe nye medlemmer. 
Det har vi forsøgt tidligere, men valgte alligevel at gå med i aktiviteterne. 
Derfor ideen ”Spil med” som betyder at medlemmer tager gæster med og sammen 
deltager i arrangementerne, herunder en særlig match i dagens anledning. 
DGU har udarbejdet forslag til program, lavet logoer, udkast til plakater, giver 
præmier m.v. 
Ad.2. 
Vi har Bodum Cup samme dag den 21. august, hvilket medfører at en række 
medlemmer ikke kan deltage i ”Spil med” arrangementet. 
Vi har informeret om, at hvis man tager en gæst med, kunne denne dels nyde spillet 
i Bodum Cup som tilskuer, og derudover ville arrangørerne af dagen tage sig af dem. 
-Der er opfordret til at man kan melde deltagelse på mail hos Jørgen. 
For at få så mange gæster som muligt, har vi så valgt at lave Åbent hus/golfens dag 
samtidig. 



Det vil give noget koordination på selve dagen, men det mener vi nok at kunne 
ordne. 
Aktiviteterne i forberedelse af golfens dag er de traditionelle, som hverveudvalget 
har prøvet før. 
Forsøg på at få hjælp udefra fra andre udvalg er ikke lykkedes. 
To frivillige har dog meldt sig og vil hjælpe på selve dagen(Super og tak for det). 
Hvad er der sket af information om dagen? 

- Nyhedsbrev er udsendt 
- Hjemmesiden har arrangementet på forsiden 
- Der er opsat plakater i indgangen i klubhuset og på plakatsøjlen. 
- Der er lavet opslag på den elektroniske tavle, som er efterfulgt med en kort 

reminder senere. 
- Der er sat reminder opslag op efter de indledende informationer. 
- Der er lavet opslag på Facebook, (Hvilket efterfølgende er udvidet med en 

video fra DGU samt yderligere informationer. Dette efter at Michael har været 
indover emnet). 

- Der er udarbejdet små foldere, som er fordelt til Damedag, Herredag og 
Rødvinsmatchen med opfordring om at uddele dem til deltagerne. 

- Herudover har Frank og Shoppen fåret foldere til uddeling til kunderne. 
Leif kunne informere om, at hverveudvalgets budget desværre er opbrugt. Han 
havde ikke været vidende om, at forplejningsudgifter til deltagerne under golfens 
dag i foråret ville blive pålagt Hverveudvalget. 
Konsekvensen er, at der ikke er penge til annoncer i lokalavisen for Åbent hus. 
Vi må håbe, at medlemmerne udbreder budskabet. 
Ad.3. 
Derefter gennemførte man en drøftelse om opgaver som skulle iværksættes inden 
den 21. august, og som skulle være med til at markedsføre dagen udadtil. 
-Da der ikke er penge til annoncer, udarbejder Leif et indlæg om dagen, som Jørgen 
derefter forsøget at få afsat til lokalavisen krydret med billeder. (Er tilsendt Jørgen 
fredag) 
-Leif laver udkast til plakater til forretningerne og Jørgen færdiggør layoutmæssigt 
og trykker i A3. Plakater kan afhentes af de, som skal fordele til forretningerne 
søndag. Man var enige om, at hovedbudskabet i plakaterne skulle være ”Spil golf for 
100 kr. om måneden i 9 måneder”. Herudover selvfølgelig en forklaring på, 
hvorledes det kan gøres. 
Plakater søges opsat i forretningerne mandag hvis muligt. 
Opgavefordeling: 
-Opsætning af plakater: 
Frederikssund: Ulla 



Jægerspris: Annette (aftalt over mail med Leif) 
Skibby: Karen (Aftalt over mail med Leif) 
-Opsætning af Bannere i gågaden og på museet mandag: Michael. (Støttet af Henrik 
Helt med den lange stige. Konfirmeret af Henrik på mail til Leif senere.) 
-Opsætning af Banner på Franks reklamer mandag: Leif 
-Kontakt til Calle om hjælp til udarbejdelse af Texas Scramble turnering: Leif 
-Kontakt til eliten om deltagelse af tre spillere som hjælpere på dagen: Ole 
-Kontakt til Mette om juniortræningens medvirken den 21.:Ole. 
Følgende har meddelt deltagelse i arrangementet den 21: 
Hans Jørgen (kan sikkert overtale sin hustru til at medvirke også) 
Ole (Begrænset fysisk aktivitet på grund af den dårlige skulder) 
Karen 
Michael 
Ulla 
Leif 
Carina har lovet at have materialer klar og vil søge at tilpasse sine lektioner, så hun 
kan medvirke så meget som muligt. 
Leif drøfter detaljer med Carina. 
Leif Lovede at informere om, hvor mange af klubbens medlemmer som når at 
meldes sig på til dagen på mail hos Jørgen.   
Vi aftalte, at mødes den 21. klokken 0930 og styre aktiviteterne med godt mod og 
stor fleksibilitet derefter. 
Leif 
 
  


