
REFERAT 

Hverveudvalgsmøde torsdag den 18. august 2018 kl. 17:00 i mødelokalet bag sekretariatet.  

Agenda:  

1. Hvordan gik arbejdet / resultaterne i Hverveudvalget i sæson 2018? 

2. Afholdelse af middag for begyndere i sæson 2018 afholdes ultimo september d.å.  

3. Forslag fra udvalgsmedlemmerne til NYE aktiviteter i sæson 2019 

4. Kender du nogen, som vil være interesseret i at blive medlem af Hverveudvalget? 

5. Plan / Budget sæson 2019 til bestyrelsen – ultimo oktober 2018 

6. Eventuelt 

 

Ad 1:  

I sæsonen 2018 stod Hverveudvalget for i alt 4 hvervearrangementer i form af Åbent Hus-arrangementer:  

Golfens Forårsdag den 8. april, Golfens Dag den 22. april, Generationdagen den 15. maj og Spil Med Dagen 

den 29. juli. 

Ved alle disse arrangementer havde vi pænt besøg. Se statistik nedenfor, hvor mange der deltog, hvor 

mange der meldte sig ind af disse og hvordan fordelingen var på de forskellige medier, som var årsag til at 

gæsterne mødte op den aktuelle dag.  

 

Ad 2:  

Det er besluttet, at middagen for begyndere i år afholdes ultimo september – og ikke som sidste år i 

november. Jørgen tager spørgsmålet op om, hvem og hvor mange der skal inviteres op på næste 

bestyrelsesmøde.  
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08.04.2018 4 14 1 12 9 1 41 41 14

% 9,8 34,1 2,4 29,3 22,0 2,4 34%

22.04.2018 4 12 4 21 11 2 54 54 15

% 7,4 22,2 7,4 38,9 20,4 3,7 28%

13.5.2018 2 0 0 9 9 2 22 22 13

% 9,1 0,0 0,0 40,9 40,9 9,1 59%

29.7.2018 2 11 4 3 18 8 1 47 41 11

% 4,9 26,8 9,8 7,3 43,9 19,5 2,4 27%

Total 12 37 4 8 60 37 6 164 158 53

% 7,3 22,6 4,9 36,6 22,6 3,7 32%



Ad 3:  

Inden mødet havde Leif og Jørgen fortalt om nogle Informationsaftener, der tidligere er blevet afholdt i 

FGK, som det blev foreslået, vi skal genoptage i fremtiden. 

Her ud over spurgte Morten til, om man evt. vil kunne afholde nogle arrangementer, hvor man inviterede 

skoleklasser til at prøve golfspillet. Jørgen fortalte om, hvordan Carina allerede har mange klasser på besøg, 

ligesom Juniorudvalget har forskellige arrangementer, hvor både forældre og børn aktiveres. Det blev 

besluttet, at denne form for arrangementer ikke skal have førsteprioritet i hvervearbejdet for seniorer, men 

at vi naturligvis - som hidtil - samarbejder med Juniorudvalget i forbindelse med vore åbent hus-arrange-

menter.  

Ad 4: 

Umiddelbart havde ingen forslag til nye hverveudvalgs-medlemmer, men Jørgen vil gennemgå 

medlemslisten og tage kontakt til potentielle medlemmer, som skønnes at have den rette indstilling til 

hvervearbejdet og det fremtidige medlems ressourcer.  

Ad 5: 

Jytte havde udarbejdet et forslag til aktiviteter i 2019 – dette blev gennemgået og følgende arrangementer 

blev det besluttet at arbejde videre med.  

Golfens Forårsdag – som i 2018 var et lokal arrangement vil ikke blive afholde i 2019.  

1. Ultimo marts / primo april afholdes en Introduktionsaften af 1,5-2 timers varighed, hvor vi 

fortæller om golf og med anekdoter fortæller om klubben og det sociale samvær. Det skal 

overvejes om sådanne fremtidig introduktionsaftener skal være gratis eller, om der skal opkræves 

et mindre beløb for kaffe og kage? 

2. Golfens Dag søndag den 28 aril 2019 – kl. 11:00-15:00 afholdes i samarbejde med DGU. Denne dag 

tilbydes 3-mdr. begynderuddannelse.  

3. Tirsdag den 7. maj 2019 – kl. 19:00 afholdes endnu en Introduktionsaften – se ovenfor.  

4. Generationernes Dag afholdes søndag den 19. maj 2019 – kl. 11:00 – 15:00. Dette bliver et lokalt 

arrangement, hvor vi tilbyder 3.mdr. begynderuddannelse.  

5. Tirsdag den 11. juni – kl. 19:00 afholdes endnu en Introduktionsaften. 

6. Spil Med Dag primo juli. Det blev besluttet, at der træffes afgørelse om dette arrangement  

senere på sæsonen. I hvert fald bliver det ikke afholdt i samarbejde med DGU, da de har besluttet 

at afholde Spil Med Dag den 18. august, hvilket vi skønner, er for sent på sæsonen.  

Til orientering havde Jytte udarbejdet en liste over de arbejdsopgaver, som ligger i Hverveudvalget, til brug 

for en snak om, hvordan vi i fremtiden fordeler opgaverne mellem os.  

Arrbejdsopgaver som skal fordeles mellem medlemmer af hverveudvalget ved hvert arrangement:  

1. Annoncering, planlægning incl. udarbejdelse af programmer og instruktioner, indhentning af diverse 

tilladelser til opsætning af bannere m.v., materiale til Frederikssund turistforening samt arrangere evt. 

bespisning til diverse arrangementer, som Hverveudvalget står for, udarbejdes af udvalget formand. 

2. Udarbejdelse af diverse pressemateriale til lokalpressen og evt. artikler til DGU – udvalget formand ? 

3. Opgaver som skal udføres ved hver eneste åbent hus-arrangement:   Hvem ?? 

a. Opsætning/Nedtagning af bannere med lift – 2 pers. I ca. 2 timer.   ?? 
(incl. afhentning af lift hos Loxam - kræver bil med krog og tilladelse til 1.400 kg. Anhænger) 

b. Opsætning/Nedtagning af bannere i Slangerup – ca. 1,5 time   ??  



c. Opsætning/Nedtagning af bannere i Jægerspris incl. museet – ca. 1,5 timer  ??  

d. Opsætning/Nedtagning af bannere v Skibby m.v. – ca. 1,5 time   ??  

e. Opsætning/Nedtagning af banner ved klubben – ca. 1 time   ?? 

f. Faddere – vi skal bruge min 10 personer pr. arrangement   ?? 

 

4. Opgaver som skal udføres hver gang vi f.eks. afholder Introduktionsaftener:  

a. Min 2 personer i ca. 3 timer, som kan fortælle om klubben og fortælle   ?? 

anekdoter fra sit golf-liv.  

5. I forbindelse med afholdelse af *Middag for begyndere* ultimo september skal der  

bruges min 2 personer fra Hverveudvalget, formanden + 1, som kan skrive notater fra  ?? 

alle de informationer, som de nye medlemmer kommer med. Herudover deltager  

Begynderudvalgets formand - Chr. Brangstrup - som mødeleder og ordstyrer til snakken –  

ca. 3-4 timer en hverdagsaften.  

Ad 6: 

Leif nævnte, at man kunne ønske et større engagement fra Bestyrelsen ved vore Hvervearrangementer. 

Jørgen tager på næste bestyrelsesmøde op, hvilken form for bespisning, vi skal have ved fremtidige 

hvervearrangementer.  

Tak for et godt møde.  

Jytte  

21.8.2018 

 

 

 

 

 

 


