
 

Referat fra begynderudvalgsmøde den 15.01.202, kl.18.00 

 

Tilstede: Lene Krath (LK), Hans Jørgen Krath (HJK), Allan Troelsen (AT), Kristian Jeppesen (KJ), Jens 

 Kjeldsen (JK), Ole Olesen (OO), Anneliese Brander (AB), Peter Ravnsrede (PR) 

Afbud: Henrik Skovhus (HK) 

 

Dagsorden: 

1. Kalender, KJ 

2. Hjemmeside 

3. Opstart/forløb begynderkurser  

3.1.1. (pris, varighed, indhold, hvem er ansvarlig, registrering) 

3.1.2.  Mentorer 

4. Tilmelding til fællestræning på golfbox, reminder, sms eller!!! 

5. Funnel First, facebook annoncering 

5.1.1. Opkald til evt. nye medlemmer 

6. Annoncering: hvor, hvornår, hvordan, hvem. 

7. Golfens dag planlægning. 

8. Hvordan kommer de videre 

8.1.1. Hvem er ansvarlig   

8.1.2. Tilbud til det videre forløb incl. priser på medlemskab 

9. Udlevering og registrering af golfsæt. 

10. Oprydning efter træning, bolde jern m.v. 

11. Short game bane hvem er ansvarlig.  

12. Infotavle, ansvarlig HJK 

13. Foto 

14. Medlemsbevis 

Ad 1 Kalender, KJ har lavet aktivitetskalender, der sendes rundt til udvalget. 

Ad 2 LK sørger for opdatering af hjemmeside. 

Ad 3 Golfskole starter op den 8/4-2020. Prisen er kr. 1.000 for golfskole, registrering af deltagere. 

 KJ registrer hvem og hvornår de har deltaget i undervisning, HJK registrer hvem og hvornår 

 de har haft regel og etik, OO og JK registrere hvem og hvornår de har del taget i 

 kaninturnering på Engsløjfen. 

 Mentorer, LK undersøger om der findes en liste med mentorer. Mentorer indkaldes til 

 orienteringsmøde i begynderudvalget. De opfordres til at deltage i undervisning hos KJ og til 

 kaninturnering på Engsløjfen. Mentorer får tildelt 3-4 personer hver, skal også deltage på hul 

 19. 



 

Ad 4 Forsøger med tilmelding til fællestræning, opfølgning med sms-reminder el. 

 lign.  

Ad 5 Funnel First, er måske ikke nødvendigvis under begynderudvalg. Hvis det er nødvendigt 

 arbejder vi videre med det senere. 

Ad 6 HJK laver og indsender annoncer til Nibe Avis og evt. flyers fra DGU til Golfens Dag. 

Ad 7 Golfens Dag den 26. april 2020, alle deltager i møde ang. planlægning. 

 Der er aftalt Åbent Hus den 26. marts 2020, planlægningsmøde den 17. marts 2020 kl. 18.00 

 Deltagere i åbent hus arrangementet: PR, AB, AT, OO, JK, HJK og LK. 

Ad 8 Det punkt tager vi løbende, arbejder på at fastholde de nye golfere med evt. nye tiltag. 

 Når de er færdige med forløbet laves der et tilbud til videre medlemskab af SKG. Det 

 udleveres personligt (en form for dimension) og har en frist på ca. 14 dage, der laves et nyt 

 golfkørekort, der også udleveres personligt. 

 Klub 9 skal inviteres til møde i begynderudvalg. LK prøver  at lave et udkast til golfkørekort. 

Ad 9 HJK og KJ registrerer og udlevere de nye golfsæt, der skal være ca. 10-15 bolde i hver bag, 

 som kan bruges til selvtræning. 

Ad 10 Der skal ryddes op på træningsområdet efter undervisning. 

Ad 11 KJ prøver om NC vil stå for opstregning/maling af short game bane på indspilsområdet 

Ad 12 HJK er ansvarlig for infotavlen på Engsløjfen, oprydning og ophængning af nye opslag. Alle 

 skal/må komme med input. 

Ad 13 Mangler foto af HS, han har lovet at det kommer når han er tilbage i DK. 

Ad 14 Medlemsbevis, LK laver udkast. 

 

Næste møde 18. februar 2020 kl. 18.00. 

 


