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Greve Golfklub 

Forretningsudvalg 

 

REFERAT 

Møde: Nr. 4 / 2015 

Dato:  24. april 2015 kl. 16 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Stig Person (SP) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Inge Larsen (IL) 
 

 

1. Mødets åbning. 

Formanden takkede for at alle med kort varsel kun afvikle et FU møde 

uden for den aftalte periode for aktuel status på et par emner. 

       

2. Siden sidst og aktuelt. 

 

2.1.:Om PR og fastholdelse.  

I relation til de seneste udspil fra Dansk Golf Union fra Udviklingskonference og Temamøde 

drøftedes den aktuelle og fremtidige PR virksomhed for arbejdet med at få flere medlemmer og 

arbejdet med at fastholde de mange nye, der i løbet af en sæson indmelder sig. 

Der udtryktes stor tilfredshed med afviklingen og resultatet  af Golfens Dag den 19. april. 

Den anvendte PR og Arbejdsplan er velegnet ved fremtidige  arrangementer for at trække nye 

medlemmer til. 

Antallet og sæsonplaceringen af så omfattende arrangementer drøftedes. 

Antallet og sæsonplaceringen af andre typer PR arrangementer drøftes. 

 

2.2.: Sundhedsugen 25. – 29. maj: 

Den kommende Sundhedsuge, der markedsføres af Greve Kommune til afvikling fra 2. pinsedag til 

fredag den 29. maj, bliver som sådan ikke understøttet med særtiltag i klubben og på banen. PR og 

annonce alene for medlemskab og for golf som basis for Sundhed og velvære – materiale udarbejdet 

af Inge og Lotte kan bruges. 

Ønskeligt med åbent til kl. 18 i Sekretariatet i Sundhedsugen – reklame herfor. 

 

2.3.: DGU arrangement. 

Aftalt at Frede kontakter DGU for at høre om der er planer om et landsdækkende PR arrangement 

efter afviklingen af Made in Denmark i august. 

 

2.4.: Modtagelse af nye. 

Et par nye ideer til modtagelse af nye medlemmer drøftedes og bliver efterfølgende drøftet med 

Begynderudvalget, træneren m.fl. 
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2.5.: Fastholdelse. 

Fkc tager kontakt til DGU’s glimrende foredragsholder på Temadagen om nye ideer til fastholdelse 

af medlemmer. Der søges arrangeret et lukket idemøde for Bestyrelse, træner, begynderudvalg, 

            andre udvalg og evt. faddere. 

 

 

 

3. Kriterier for kvalifikation til DANA CUP. 

Oplæg til både indhold og proces udarbejdet af Lotte drøftedes og færdiggøres efter hendes ferie til 

igangsætning. 

 

4. Gennemgang af medlemsdatabasen og budget 2015. 

De foreliggende medlemstal frem til medio april drøftet og sammenholdt med det aktuelle budget, 

der blev fremlagt og gennemgået af Stig. 

Drøftes efterfølgende med ApSet efter sædvane. 

 

 

 

26. april 2015. 

For referatet: 

Frede Kruse-Christiansen 


