
Beg. Udvalgsmøde 29/10 2019 

Aage, HJK, Lene, Peter, KJ, Allan 

Mentorordning: 

For dem der har haft en tilknyttet, har det fungeret ok. Men så er der også nogle, som slet ikke har haft en 
mentor.  

Videreudvikle, forbedre. Pas på med ikke at komme på for tidligt.  

Tildeling af mentor tidligt i forløbet, hvad der så skal ske – en kop kaffe, spil et par huller, træning, aftales 
mellem spiller og mentor. 

 
Scorekort udfyldes kun med slag og resten laves bagefter – gennemgang af ats, stableford system. 

Mandag vil mentorerne være der, bliver sat ansigter på – kontaktpersoner. 

Onsdag overgangen til klub9, ved den sidste træning er der en hjælper fra klub9. 

 

Hjælperne kaldes sammen til en ryste sammen dag/aften. 

Fællestræning er ok, men der er mange – derfor mangler vi ekstra hjælpere. 

Mandag laves også til en range aften – primært for at få nogle gentagelser på. Slå nogle spande. 

 

Golfbox.dk til tilmelding om mandagen – om der kommer 10 eller 25 betyder noget, derfor ret simpelt 
overblik via turneringer/tilmeldinger. 

 

Aage går af som formand – vi takker mange gange for hans arbejde igennem de mange år.  
Vi håber selvfølgelig at han stadig vil hjælpe til engang i mellem. 
Ny formand bliver Lene Krath – stort tillykke til Lene.  

 

Indmeldelse i klubben: 

Velkomst mail, den rettes til. Præcise tilbud som ligger klar, automatisk mail skal sendes. Fast pris – tilbud 
du ikke kan sige nej til. Ensartet tilbud, så alle får det samme. 

 

Datoer plottes ind kalender – start af skoler, spil med dage, 3 turneringer, KJ, 

Næste møde onsdag d. 15/1 kl. 18  

 

Anne-Liese vil gerne være sekretær/tovholder.  

 

Tilbud til nye medlemmer, som kommer udefra uanset hcp.  

Lynkursus i regler, 3 lektioner hos Pro for kr. 300,- tilbud om at komme til fællestræning om mandagen, 
tilbud om at komme i klub9, munke/nonner 


