
 

Greve Golfklub 

Bestyrelse 
 

REFERAT 

Møde: Fyraftensmøde med DGU 

Jonas Meyer 

”nye golfere” 

Dato:  Torsdag, den 9. maj 2019 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra DGU: 

 

Afbud fra: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Michael Stoltenberg (MS) 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

Bendt Nolsøe (BN) 

Stine Kiel Larsson (SKL) 

Roland Pedersen (RGP) 

Sven Hansen (begynderudvalget) 

Henrik Mainz (begynderudvalget) 

 

Jonas Meyer (JM) 

 

Søren Leander Nielsen (SLN) 
 

Ad pkt. 1 Velkomst og præsentation 

FKC bød velkommen.  

En særlig velkomst til Jonas Meyer fra DGU. 

Herefter fik JM ordet.  

  

Ad pkt. 2 Indlæg om- og præsentation af ideer til lokal indsats for at tiltrække nye golfspillere 

- børn, unge, voksne og ældre. v/ Jonas Meyer, DGU. 

JM indledte med at fortælle, at han normalt blev tilkaldt til klubber, der oplevede en 

nedgang i medlemstallet.  

Det er et landsdækkende problem, som skærpes yderligere af at medlemskurven 

aldersmæssigt skubbes mod højre, så medlemmerne i de danske golfklubber bliver ældre 

og ældre.  

Ofte nedprioriteres punktet ”rekruttering” i golfklubberne. Det er afgørende, at punktet har 

en fast plads i bestyrelsen.  

DGU har udviklet en række koncepter til inspiration til tiltrækning af nye medlemmer. Det 

er tænkt, at klubberne kan plukke i ”konceptkataloget” efter behov, beliggenhed og andre 

parametre. 

JM gennemgik de forskellige idépakker; startpakke til sponsorer, samarbejdspartnere osv., 

venindegolf, bruge par-3 banen, golfkørekort-kampagne, spil-med-dag 18. august, 



rekruttere via forældreråd, rette kampagner mod andre sportsklubber (f.eks. et 

fodboldhold) 

 

Ad pkt. 3 Spørgsmål til- og debat om ideerne - bla. set i forhold til vores lokale muligheder - 

økonomisk, geografisk, bane- og lederkapacitet. 

Herefter var der en åben debat, om hvilke ideer, der kunne være interessante for Greve 

Golfklub og hvorvidt vi har kapaciteten til at modtage flere nye golfspillere.  

Emnet ”fastholdelse” blev endvidere drøftet. Her har De vilde Kaniner et godt tag i 

nygolferne.  

 

Ad pkt. 4 Tak til Jonas og spisepause - forventes senest kl. 18.30.  

 

Ad pkt. 5 Mødedeltagernes konklusioner på den aktuelle situation vedr. 

a: Aktuelt antal prøvemedlemmer og vores kapacitet til modtagelse og uddannelse. 

Pr. 1. maj har vi 66 prøvemedlemmer. 

Har vi kapacitet til flere?  

BLH: i 2018 havde vi samlet 75 prøvemedlemmer. Når vi på nuværende tidspunkt 

allerede har 66, må vi samlet set forvente flere end i 2018. ’ 

Yderligere tiltag for at rekruttere nygolfere vil blive en udfordring i forhold til kapacitet. 

Det er derfor ikke tilrådeligt at investere i en stor kampagne.  

Vi har yderligere fire weekender med golfkørekort, som vil blive gennemført.  

 

b: Behovet og mulighederne for at iværksætte initiativer for at rekruttere nye 

golfere: 

        - i givet fald hvilke: børn og unge eller ældre. 

        - har vi aktuel interesse, kræfter og/eller plads til samarbejde med 

          flere patientforeninger end Hjerteforeningen og Ældresagen - eksempelvis 

          Diabetes-, Demens-, fysik/psykisk handicapforeninger inkl. de pårørende. 

        - i givet fald hvornår: umiddelbart, løbende i år eller næste sæson. 

 

Punkt 5b udgår som følge af konklusion under punkt 5a. 

 

Ad pkt. 6 Debatten under pkt. 5 skal ses i lyset af, at et forberedende samarbejde med Tune IF 

skal følges op generelt og konkret af Bruno L. Hansen og undertegnede. Dette 

samarbejde forventes at kunne inddrage Tune Skole. 

Bestyrelsen gav FKC og BLH mandat til at arbejde videre på et samarbejde med TUNE 

IF. Det tænkes, at GGK præsenteres på skærmene i hallen samt at medlemmer får tilbudt 

frit prøvemedlemsskab. 

 

MS: det kunne evt. kombineres med et samarbejde med Tune skole med tanke på 

ungdomsafdelingen. 

 

Ad pkt. 7 Evt. "parkering" eller bearbejdning af brugbare ideer til senere brug. 

SKL: hvad med at overveje en rekrutteringsdag i løbet af sommeren?  

 

IL: DGU giver 500 kr. til markedsføring af Sjov Sommergolf, som kan lægges på en 

vilkårlig dag. Dette kunne også være en idé.  

 

 

 
For referatet 

Inge Larsen 

14.05.2019 


