
Emne: Styregruppemøde, hvervning 

Sted: Frederikssund Golfklub (FGK) 

Dato:  26. marts 2019 

Deltagere: Jørren Kjær (JK), bestyrelsen 

 Jørgen Bundgaard (JB), direktør 

 Thomas Rovsing Lauritzen (TRL), udviklingskonsulent DGU 

 

 JB arbejder med webmasteren på en ændring af FGK’s hjemmeside, så de enkelte 

målgrupper bliver bedre præsenteret.  

 JB har søgt kommunen om tilladelse til at opsætte bannere med ”Åbent Hus søndag 

fra 11-15”. 

 Der er p.t. 10-12 tilmeldte til intro-aften den 10. april fra kl. 19-21.  

 Forslag mht. member-get-member; ikke en egentlig kampagne, men når et medlem 

kommer med et nyt medlem, giver man klubben en flaske vin og tager et foto for at 

synliggøre vigtigheden. Der laves desuden en plakat til foyeren (TRL laver udkast).   

 Der skal laves en folder til prøvemedlemmerne; ”er du blevet vild med golf, så fortæl 

det til dine venner.” Ingen rabat men giv dem noget ekstra som incitament.  

 For at understrege vigtigheden af rekrutteringsarbejdet og medlemmernes opgave 

med at være med til at finde nye medlemmer laves der et nyhedsbrev. TRL sender 

udkast til JK og JB senest torsdag aften. Nyhedsbrevet udsendes på fredag. 

Medlemmerne opfordres til at dele og like alle rekrutteringsopslag på Facebook. 

Lodtrækningspræmie for alle der liker? 

 Aftalt at TRL skal have et administrator login på FGK’s Facebook-sider. 

 Muligheden for at komme i tættere kontakt med gæster på Pay & Play banen blev 

diskuteret. Der laves et nyhedsbrev til ”FGK’s Venner”, som de kan blive skrevet op 

til mod at deltage i en lodtrækning. Primo maj laves en folder med en tilmeldingsside, 

hvor pay & play gæsterne kan skrive sig op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet skal 

omhandle information, gode tilbud og events.  

 FGK har søgt DIF og DGI’s foreningspulje om 148.000 kr. til omkostninger vedr. 

medlemsrekruttering. Svar forventes primo maj. Beløbet skal bl.a. gå til 

husstandsomdeling i Frederikssund Kommune og sommerhusområderne udenfor 

kommunen.  

 A3-plakater hos købmænd vedr. åbent-hus arrangementer?  

 Udlejningsbureauerne kontaktes mhp. folder i sommerhusenes infomappe. TRL vil 

gerne tage ansvaret for denne opgave (maj måned).  

 Muligheden for et familiemedlemskab blev igen diskuteret. JK foreslog en anden 

model, hvor et (nyt) tredje medlem af familien får første års medlemskab gratis, andet 

år til halvpris og derefter fuld pris.    



 Juniormedlemskab op til 24 år? JB havde undersøgt gruppen fra 19-24 år. Der er 17 

mellemmer i denne gruppe, hvoraf 5 af dem er 24 år. Det vil koste klubben ca. 25.000 

kr. at udvide juniormedlemskabet op til 24 år.  

 TRL laver et udkast til en marketingplan for rekrutteringsaktiviteterne. 

 Næste møde: onsdag den 10. april kl. 18.00.  

 

 

Emne: Golfens Dag søndag den 28. april  

Deltagere: Jørren Kjær (JK), bestyrelsen 

 Thomas Rovsing Lauritzen (TRL), udviklingskonsulent DGU 

 

 JB havde givet en kopi af planen for Golfens Dag 2018. Enighed om at det var en 

god model.  

 TRL fremsender en alternativ model med faste mødetidspunkter på dagen.  

 Vi beslutter derefter planen for dagen.  

 JK tager kontakt til de frivillige, der skal hjælpe på dagen.  

 

 


