
Fælles udvalgsmøde. 

Onsdag d. 16. nov. 2022 

 

Velkomst ved Carsten. 

Kenneth orienterer om kontorets arbejde.  

Opfordre at kontakte kontoret, hvis der bliver ”problemer” med banebookning etc.  

Ugentlige Nyhedsmail – opfordre til at sende opslag til ham, hvis udvalgene har noget der skal 

offentliggøres. 

Bent – opfordre til at korte nyhedsbrevet ned –  kun nyheder. (Traditionel diskussion omkring, hvordan 

man bedst kommunikere ud til medlemmerne, med flere indslag.) 

Hvis noget skal på hjemmesiden – send det både til Kenneth og til Lars Bo 

Golfbox – opfordre at det enkelte udvalg rydder op i brugere. 

Opfordre til at bruge grafiksystemet, hvis man skal lave opslag. 

Order of Merit – en rangliste – hvor man ”ranker” medlemmerne hen over sæsonen vil Kenneth prøve at 

udtænke hen over vinteren. 

Udvalgene:  

Rekrutterings udvalget. Arbejder med de helt unge – gennem et samarbejde i Bjerringbro Idrætspark og 

Viborg Kommune. Prøver at ”ramme” alle årgange i folkeskolen. Tilbud om at klasser kan komme ud og 

prøve at spille golf. Fortsætter i 2023 med initiativet. 

Golfens dag – 85 udefrakommende deltog. 

Disciplinærudvalget: En sag i år – klaret uden problemer. Mindelig aftale 

Baneservice udvalget: Ali meget syg – så Bent og Anne Marie har taget over i 2022. Opfordre til at der 

kommer en ny til at stå for udvalget fra 2023. Det er gået godt hen over året – Opfordre til at to bolde 

lægge sammen til 4 bolde, specielt i weekenden for at få et bedre flow. Carsten forklarer problemet, 

hvorfor man ikke har udnyttet muligheden. 

Eliteudvalget: Puljerne kan ses på DGU´s hjemmeside – Nyt tøj til spillerne – med nye sponsorer. Mangler 

en sponsor til en eliteturnering. 

Handicapudvalget: Medlemmerne har svært ved at forstå den nye måde at blive reguleret på. Vil gerne 

stille op ved et møde med medlemmerne. Opfordre til at huske at få markørerne til at godkende samme 

dag. Det er udvalget og ikke spillerne der har ansvaret for at handicappet er opdateret ved turneringsstart. 

Seniorudvalget vinter: Det kører bare  

Seniorudvalget sommer:  Kørt godt – men er gået ca. 10 ned i gennemsnit pr. turnering. På turene er der 

også færre deltagere. John stopper i udvalget okt. 2023. 



Regions golf: Problemer med et hold – det blev frameldt – desværre. Holdene fortsætter næste år. Det har 

fungeret godt med tiderne på banen. 

Torsdags udvalget: God tilslutning (20 – 35). Udvalget fungere godt. Problemer med at banen er optaget – 

oftest af begyndere – der spiller samtidigt. Vil man have en hverdagsturnering – så skal banen være ledig. 

Carsten opfordre til at indkalde til et møde for at løse problemet. Torsdagsturneringen vigtigt – for at sluse 

nye medlemmer ind. Kenneth forsøger at finde en løsning med udvalgene. Anne Marie tilbyder at komme 

og fortælle om handicap – og regulering – udvalget kan bare ”henvende sig”. 

Herreudvalget: Lidt færre til turneringerne – (5 – 10 færre). En del går måske til seniorturneringen. Godt 

besøgt om onsdagen – når der er spisning. Forsøger at undgå at lukke banen til turneringen ”for tidligt på 

dagen” 

Begynderudvalget: Til møde med DGU – for at høre om rekruttering. Laver et årshjul – så alle aktiviteter 

bliver skemalagt. Var på messe – i Bjerringbro – der gav en del besøg. Møde med dem der startede året før, 

hvilket også var positivt. Forsøger med ny måde at afvikle ”undervisningen” af nye spillere. Golf med en 

ven. Fornuftigt deltagerantal og det har også givet nye medlemmer. 

Kristian: Begynderne skal være samtidigt med torsdagsmatchen for at blive indsluset. Udvalget fortsætter. 

Dameudvalget: Prisen for at deltage er sat op til 35, – og der er kommet flere. Pink Cup – kunne godt være 

flere der deltog. 

Juniorudvalget: Kenneth og Tobias danner udvalget indtil et nyt udvalg bliver valgt. 

Turneringsudvalget: Udvalgsmedlemmerne har valgt at stoppe pr. 1. okt. 2022. Carsten opfordrede 

medlemmerne til at melde sig til det nye udvalg. 

Eventuelt: Sponsor Match – Bent: Er der et beløb man som sponsor skal betale for at man kan deltage i 

sponsormatchen? Svaret var nej. Det må være en fejl at pågældende sponsor ikke er inviteret med. 

Kenneth skal have besked hvem der er sponsor – også for klubber i klubben for at de kan inviteres med. 

Frivilligmatch – Anne Marie: ikke en fredag. Skal være en arbejdsfri dag.  

Anne Marie: Der skal stå Højskole og ikke senior på Golfbox, når Højskolen bruger tider fra seniormatchen   

Carsten – Tak for i aften – ”Godt med input fra hinanden i de forskellige udvalg”.  

 

Ref. Lars Bo 

  

 

 

 

 


