
Referat af møde i Hverveudvalget den 29. februar 2016 klokken 1700 – 1900. 
Til stede var: 
 
Peter Basse (PB) 
Karen Nielsen (KN) 
Jørgen Bundgaard (JB) 
Michael Hansen (MH) 
Hans Jørgen Bennedsen (HJB) 
Ulla West (UW) 
Annette Jørgensen (AJ) 
Leif Schunck(LS) 
 
Ole Stids-Jønsby havde meldt afbud. 
 
Dagsorden: 
1.Siden sidst 
2.Aktiviteter til Golfens dag. Nye ideer udover de tidligere anvendte. 
3.Markedsføring af dagen(Presse, forretninger, skiltning o.s.v. Hvem gør hvad, 
hvornår.) 
4.Golfens dag den 17. april 1100 – 1500.(Hvem gør hvad) 
5. Eventuelt 
6.Næste møde. 
 
Ad.1. 
Der var en drøftelse om oplevelserne, man havde fået i forbindelse med 
aktiviteterne i vinterferien i Sillebroen og Simulatoren. 
Der var stort fremmøde af juniorer og mindre børn med bedsteforældre, og ret 
mange deltog i konkurrencerne, som Mette fra Juniorudvalget havde initieret. 
Det er uvist for mødedeltagerne hvor mange juniorer, som blev noteret med 
telefonnummer og eller mailadresse. 
Mette har oplyst Leif, at hun vil kontakte de deltagende unge og invitere dem til en 
samling, hvor man vil fremlægge resultaterne af konkurrencerne og måske træffe 
aftaler om medlemsskaber. 
Det var meget svært at få voksne i gang med at prøve og tage egentlige drøftelser 
med dem dels om egne medlemsskaber dels om børnenes. De fleste voksne var 
bedsteforældre som ledsagede børnene. 
Så vidt vides blev der kun opnået accept om kontakt til en eller to voksne, mulige 
medlemmer. Personer, som er blevet noteret i de fremlagte skemaer som aftalt. 
Ad.2. 



Man var hurtigt enige om, at Golfens dag skal have en form for ”slagord, overskrift 
eller lignende” og det blev debatteret.  
Sidste år havde vi ”Lev 5 år længere.” 
Drøftelserne gik meget på, hvorledes man kunne appellere til hele familier idet alle 
aldersgrupper jo er velkomne som golfspillere og er potentielle medlemmer. 
Men at invitere til familiegolf kunne sende forkerte signaler, da dedikerede voksne 
måske ville opleve det som for meget hygge og for lidt fokus på golf. 
Følgende forslag blev man enige om at arbejde videre med: GOLF ER FOR ALLE , eller 
GOLF, EN SPORT FOR ALLE. 
Måske skal der noget med sundhed ind. DGU brochurer har blandt andet et hjerte 
med, som man godt kan arbejde videre med layoutmæssigt. 
Man tog derefter udgangspunkt i den foreløbige plan for dagen, som man efter 
nogle supplerende informationer og en kort drøftelse generelt var enig i. 
Man havde derudover følgende forslag og kommentarer: 
-Måske skulle man droppe banevandringen og satse på, at de to elitespillere, som 
Johnny har lovet vil stille op den dag, blev brugt på udslagsbanen til at instruere 
gæsterne. Alle er jo klar over, at kan man få oplevelsen af, at bolden rammes og 
flyver afsted med højde på, så er chancen for, at man bliver hooked på golf stor. 
-Indspil til net 
-Indspil til spande 
-Musik på terrassen enten elektronisk eller live 
- Særlig børnegolf med konkurrencer. Lidt a la Simulatoren i Vinterferien. 
Begrundelsen er blandt andet, at det kan give de voksne mulighed for selv at komme 
i aktivitet andre steder. Måske kunne Mette med nogle hjælpere tage det 
arrangement på sig. Hun skal kontaktes i den anledning. (OSJ) 
Man var enige om, at anvende nogle af klubbens buggies til at køre rundt med 
diverse læskedrikke m.v. 
Man kan fremskaffe vandflasker med logo på til uddeling til en fornuftig pris. (JB) 
kører videre med den ide. 
Ad.3. 
Det er meget vigtigt, at plakater og andet viser, at det er en sport for alle. 
Vi skal sikre, at der ikke kommer for mange detaljer med i opslag m.v. så 
hovedbudskaberne drukner. 
Det skal fremgå, at der er mulighed for at få noget at spise i forbindelse med 
arrangementet. 
(Frank skal kontaktes, og der skal laves aftaler om hvad, hvordan og eventuelt 
priser.)(JB),(LS) 
 
 



Lokalaviserne: 
Vi starter op med små annoncer tre uger før, hvor det alene er datoen, der 
markedsføres. HUSK DEN 17 APRIL! 
Herefter kommer ”afsløringen” med budskaberne om Golfens dag. 
Kort inden selve dagen, skal der store annoncer i aviserne med programmet m.v. 
Plakater: 
Der fremstilles plakater, som skal ophænges i forretninger mandagen inden i 
Frederikssund, Skibby, Jægerspris og evt. andre steder. 
Biblioteker, togstation, busholdepladser m.v. skal også have opslag. 
Andre ideer er velkomne. 
Skilte: 
Det blev drøftet om der var muligheder for at sætte skilte op, ligesom når der er 
Vikingespil. Det undersøges. 
Det blev foreslået, at der laves to bannere til ophængning i starten af gågaden h.h.v. 
foran lokalmuseet på den anden side af broen. 
De kan laves i rimelig størrelse for ikke ret mange penge.(JB) 
(MH) kontakter Flagkomitteen for at aftale nærmere. 
Foldere: 
Der fordeles ikke foldere til privatadresser, da man ikke forventede en egentlig 
effekt af de meget store anstrengelser, der ligger i det arbejde. 
Foldere fremstilles til udlevering på selve dagen ligesom plakater ophænges i 
området. 
Fordelingen af opgaverne i udvalget i forbindelse med plakater m.v. vil blive aftalt 
senere, men i god tid inden Golfens dag. 
Ad.4. 
Alle i udvalget forventer at deltage i Golfens dag, og er indstillet på, at udføre de 
opgaver, man måtte blive pålagt i den forbindelse, når den endelige plan er 
færdig.(Styringsgruppen) 
Det vides, at Begynderudvalget, som også har en stor aktie i Golfens dag, udstyres 
med særlige trøjer. (LS) vil undersøge, om der er mulighed for, at alle hjælpere på 
dagen får en trøje. Der er ellers mulighed for at anvende de lyseblå kasketter fra 
jubilæet. 
Området skal gøres festligt med blomster, flag m.v., hvis det er muligt. 
Vi skal have en god dag, med mange mennesker og med fokus på det at spille golf 
Ad.5. 
Intet 
Ad.6. Næste møde 31/3 klokken 1700 
Leif 
 



   


