
Referat begynderudvalgsmøde i klubhuset torsdag den 5. maj 2020 kl. 17.30. 

 

 

Deltagere: Allan Troelsen, Hans Jørgen Krath, Kristian Jeppesen og Lene Krath. 

 

Afbud: Henrik Skovhus. Ole Olsen, Jens Kjeldsen, Peter Roar Ravnsrede, Anneliese Brander 

 

Dagsordenen var følgende: 

1. Evaluering 2020 
2. 2021 

 
 

2020: Fantastisk år, men vi skal være nogle flere aktive hænder i begynderudvalget. 
100 prøvemedlemmer er mange.  

Regelundervisning skal være for større grupper og ikke for 2-3 pers.  

Faste køreplaner og datoer for faste kurser, og opsamlingshold. 

Tidspunkt for træning onsdag kl. 16-19. 

Mandage aftner: styr på udskrift af scorekort og inddeling i hold.  

Vil spørge Torben Butler, John Aaholm. Jesper Carl om de aktivt vil være med, Torben Pedersen vil godt 

være med hvis vi kan lave ”små” hold så man skiftes til at være der om mandagen og ikke skal være der 

hver mandag 

Evt. spørge Martin Uldahl, elitespiller, om han vil være med igen næste år, så kan jeg måske selv tage mig at 

udskrivning af scorekort og holdinddeling. 

Club9: Hjælpere skal være der. Og vi skal have mere styr på lister og datoer og hjælpere og mentorer. 

Allan er bindeled mellem mandag og Club9. 

Flere møder i løbet af sæsonen, samle op på tingene. Hvordan går det? 

Der skal i 2021 laves undervisning i Golfbox!!! Det er der flere der har efterspurgt. Hænger også lidt på mig 

selv (Kristian). Kan laves som 2 timers seance som første gang. Ekstra tid den første gang. Om det er 

1,5time eller 2timer. Log-ind. 

Melde ind på hjemmesiden at de gerne vil have nyhedsbreve. 

 

Administrativt: Lene sidder med tungt arbejde med korrespondance, og kontrol af alles forløb.  

Hvordan kan vi få lettet Lene’s opgaver? Vil prøve at bruge Golfbox. KJ hjælper med opsætning. 

Oprette ekstra bruger i proplanner. Så vi har styr på regelkurser. 

 

  



Mentor: Første kontakt og melde tilbage hvordan det går. Være tilstede ved champagne-ceremoni. 

Evaluering af medlemmerne: Ros ros ros – konstruktiv kritik. Hvad kan vi gøre bedre / anderledes. 

Gruppe for fastholdelse og integrering – Henning og Alice initiativ. 

Club9 og KIK – 2-3 eftermiddagsturneringer for nye medlemmer. På en lørdag eftermiddag. Bindeled til KIK. 

Julegaver i prøvemedlemsskaber igennem DGU. 

 

2021: kun 2 måneders forløb i stedet for 3. Tage stilling til medlemskab. 

Nye sæt?: Købe igennem KJ, Ikke købe klubbens sæt – dem beholder vi selv. 

 


