
Referat af mødet mellem Begynderudvalget og Hverveudvalget den 14. januar 2016 klokken 1800 – 2100. 
 
I mødet deltog 
Fra Begynderudvalget: (BU) 
Anitta 
Henrik 
Connie 
Robert 
Torben 
Frits 
Christian 
Fra Hverveudvalget: (HU) 
Michael 
Hans Jørgen 
Ulla 
Annette 
Karen 
Leif 
Efter aftale bød Leif velkommen og ridsede kort formålet og rammerne for mødet op. 
Formål: Skabe kendskab til hinanden på tværs af udvalgene 
              Motivere til samarbejde 
              Skabe forståelse for helhedssynet(Fange, Fastholde og Fremtidssikre)             
Der blev gennemført en kort præsentationsrunde af deltagerne, hvorefter der var en god og indholdsrig 
drøftelse om opgaver og ansvarsområder relateret til udvalgene, samt ikke mindst grænsefladerne og de 
dermed forbundne administrative opgaver. 
Drøftelserne gav en klarhed over hvorledes opgaverne blev løst i udvalgene, og gav anledning til gode 
drøftelser bordet rundt for at sikre forståelse af vigtige detaljer. 
Selvom mødet mere sigtede på indsigt og forståelse for hinandens opgaver og vilkår og ikke på opstilling af 
konkrete beslutningsforslag, kom der alligevel en række gode ideer og tanker frem gennem debatterne. 
Der blev således stillet en række forslag til forbedringer i procedurer m.v. såvel indenfor udvalgenes 
traditionelle ansvarsområder, som i forhold på grænsefladerne. Herudover gav drøftelserne også anledning 
til at stille forslag på områder udenfor egne ansvarsområder. 
 
Følgende blev således foreslået: 
(Parentesen efter forslaget angiver, hvem der vil føre forslaget videre eller selv tage fat på løsningen. Kan 
også være mødets opfattelse af, hvor forslaget kan løses, uden at man hermed vil pådutte andre personer 
og udvalg yderligere opgaver.)   
-Sikring af at et ønske eller aftale om medlemskab under en eller anden form, resulterer i medlemskab. Ser 
mest ud til at være et administrativt, kommunikationsmæssigt problem. (Leif, ADM)  
-Problemerne med at mange melder sig til uddannelsen og ikke så mange tegner medlemskab bagefter 
eller falder fra blev drøftet indgående. Man var enige om, at med den nuværende betaling for 
begynderuddannelsen, som fratrækkes kontingent ved indmeldelse, vil disse problemer blive 
minimeret.(BU,ADM) 
-Introduktion til nye medlemmer, som kommer fra andre klubber, og som ikke har været igennem 
begynderuddannelsen (ADM) 
-Velkommen til nye klubmedlemmer enten på hjemmesiden eller på den elektroniske tavle(ADM) 
-Procedurerne efter fejringen af en færdiguddannet ny golfer hos BU, til underskrevet medlemskab med 
bagmærke(BU, ADM)) 
-Velkommen og lykønskning på den elektroniske tavle til nye medlemmer efter at disse har gennemført 
uddannelsen(BU, ADM) 



-”Kontaktannoncemulighederne” på hjemmesiden, hvor man kan søge sig en golfpartner, skal opdateres og 
markedsføres for begynderne.(ADM, BU) 
-Oprettelse af tilbud om mentorstøtte for nytilkomne medlemmer, samt medlemmer, som har færdiggjort 
uddannelsen i klubben. Oprettelse af et mentorkorps. (ADM, Frivillig ansvarlig.) 
-Kontakt til Lærer Jesper Kromann fra Marbæk skolen i Jægerspris for at nyttig gøre et ilbud om 
golfaktivering af eleverne i forbindelse med den nye skoleordnings krav om bevægelse. Kan åbne store 
muligheder for hvervning af juniorer. (Ulla, HU) 
-Bestyrelsen viser større interesse for begynderne ved at enkelte bestyrelsesmedlemmer aftaler  
med begynderudvalget om fremmøde/deltagelse i mandagsmatcher eller i andre anledninger.(De nye skal 
kende bestyrelsen) (ADM, Bestyrelsen) 
-Større PR for klubber i klubben overfor nye medlemmer. Gennemføres ved at aftale fremmøde for 
briefinger m.v. med begynderudvalget.(Herredag, Damedag, Rødvinsmatch, m.v.)      
-Ophængning af oversigter over udvalgsmedlemmerne med billeder på de enkelte udvalgstavler på 
gangen.(ADM) 
-Briefing om kommunikation, samarbejde og medlemsmøder, samt betydningen af intern hvervning overfor 
nye medlemmer. Aftales med Begynderudvalget.(Leif)  
-Udbredelse af interessen for deltagelse i frivilligt arbejde, både til konkrete områder og i form af 
”hjælpekorps”, som vil træde til, når der er behov for ”flere hænder”. (ADM, Ansvarlig for frivillige) 
-Sikkerhed for, at medlemmer, som har meldt sig til frivilligt arbejde, får en hurtig tilbagemelding, samt en 
plan for deres medvirken.(ADM, Ansvarlig for frivillige)  
-Der er en medlemsgruppe som turneringsmæssigt eller måske gruppemæssigt er ”overset”. Det drejer sig 
om erhvervsaktive.  Der burde arrangeres nogle aktiviteter de kunne deltage i efter arbejdstid eller udenfor 
arbejdstid eksempelvis i weekends.(Turneringsudvalg) 
-Golfens dag blev drøftet, og der er en klar interesse for dette projekt med forventet deltagelse af begge 
udvalg. Der kom mange konstruktive forslag, og styringsgruppen vil i kommende uge initiere starten på 
planlægning, forberedelser, annoncering m.v.  
Mødet sluttede klokken 2050. 
Leif 


