
 

 

 

Referat fra begynderudvalgsmøde den 19.02.2020, 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), Henrik Skovhus 

 (HS) 

Afbud:  

 

Ad 1. Åbent hus 29/3 kl. 10-14 

Alle kommer, minus Jens (Grønland) usikkerhed fra Henrik Skovhus 

Der er igangsat annoncer samt artikel og interview i Nibe Avis. Interview med Anders Bylund, Kirsten 

Schøler og Kasper Morten Bjerregaard – den gode historie. Video interview, kører på storskærm. 

Jørgen retter skilt til ved vejen. 

Facebook – evt. boost og i hvert fald deles på FB. 

Kalenderhjul sendes rundt. KJ 

Regler: HJK og Henrik aftaler mht. regelundervisning – opstart 8/4. 

 

Ad 2. Mentorer. 

Kontaktperson for 2-3 nybegyndere, tag fat i vedkommende. evt. ring . 

Deltag om onsdagen til træning, tag med på Engsløjfen, klub9 eller sørge for deltagelse, vigtigt med 

genkendelighed (ansigt sat på). Sørge for at nybegyndere føler sig velkommen i klubben. 

Vi har en liste fra Golferen i Centrum hvor vi har nogle navne som vil hjælpe med begyndere samt være 

mentorer, denne liste medsendes. Peter, Allan og Lene vil også godt være mentorer.  

Tjekliste – afkrydsning, træning, spil, regler, Anneliese 

 

Ad 3. Golfens dag – søndag d. 26/4: 

Ekstra udgift til reklame kr. 1.000,- fra Sebber. 

Samme program som sidste år. 

Afholder planlægningsmøde når vi kommer tættere på. 

 

  



 
 

 

Ad 4. Et godt tilbud. 

Et godt tilbud de nye medlemmer – samme til alle, sæt det i system. 

Efter endt prøvemedlemsskab. 10 uger henne. Tilbud om fuldt medlemskab.  

Kr. 1000,- fratrækkes de 3400,- for resten af året. Så kontingent resten af året = 2.400,-  

Opfriskningshold til dem der hænger – et godt tilbud, 2 lektioner, hold. 1 måned. April, 9 stk.  

 

Ad. 5 Evt.  

Turneringer for begyndere. Liste 

Begynder-/infotavle i gang, skema til første hold, datoer.  

Lene sørger for at faktura bliver sendt til Tina. 

Nyt møde tirsdag d. 17/3 kl. 18 – planlægning af Åbent hus 29/3 

 


