
 

Referat fra møde sportsudvalget Varde Golfklub  
den 23.1.2018 kl. 19 – 21.00 på kontoret 

 
Deltagere:  

Jacob Tranberg, Jan Christensen, Johnni Breinsborg, Finn Storgaard, Dennis Kristensen, 

Keld Stald, Birthe Kristensen. 

Frede Baldersbæk deltager den første halve time. 

 

Ordstyrer: Birthe 

Referent: Jacob 

 

 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning. 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde. 

 

Opfølgning: 

• Opfølgning på holdleder – det ser ud til at lykkes at få 2018 holdet 

sat. 

• FaceBook kommunikation – virker det?  

Ja, kommunikationen på FaceBook er god til hurtig kommunikation.  

 

 

Presse / kommunikation      

 
2. 

 

 

 

Frede Baldersbæk deltager i mødet fra kl. 19-19.30. 

 

Det er dejligt, at Frede gerne vil bidrage med hans kompetencer.  

 

Vi skal have forventningsafstemt og prioriteret vores historier, så Frede 

arbejder med det, som han gerne vil, og vi får dækket de historier, som vi 

synes, er vigtige.  

 

Som forberedelse til punktet kommer Frede med et lille oplæg, og vi skal 

hver især have tænkt over, hvad og hvornår vi gerne vil have noget 

kommunikeret. 

 

Det er aftalt, at Frede laver presse på følgende: 

• Før og efter matcher. Vi må gerne bidrage med sjove vinkler. 

• Generelle gode historier. 

• Marathongolf den 24. marts. 

 
 

Kick off arrangement den 19. februar.  

 

3. 

 

 

Videre planlægning af kick off 19.2 v/Jan Christensen og Finn 

Storgaard 



Side 2 

 Invitationen er næsten færdig. Mødet holdes i restauranten i Varde Golfklub. 

Der bliver en let, grøn forplejning, som vi selv står for. 
 

Træningslejr og golf maraton 

 

4. v/Jacob Tranberg 

 

Der er to datoforslag på spil til træningslejren hhv den 14.-15. april og den 

21.-22. april. 

 

Sidste nyt omkring planlægning af golf maraton. 

 

Træningslejren bliver den 14.-15. april 2018 i Himmerland. Der spilles 2 x 

18 huller. Vi laver om aftenen 1-2 timers inspiration/læring med en ekstern 

indlægsholder. 

 

 

Holdtøj 

 

5. Holdtøj v/Jacob Tranberg 

 

Der er valgt klassisk Adidas holdtøj, sort/hvid. Tøjet præsenteres til kick-off 

den 19. februar. Modeller og farver er standard, således at vi ikke behøver 

at købe nye modeller hvert år.  

 

 

OK sponsorat og ringerunde 

 

6. OK sponsorat v/Jan Christensen 

 

Kontrakten med OK er lavet – det er super godt.  

 

• Hvordan skal vi arbejde videre med det? 

• Hvem kan vi yderligere involvere i klubben? 

• Hvem kan vi involvere af spillere? 

 

Ringerunde for Vestjyllands Forsikring blev afholdt den 24. januar. Der kom 

34 aftaler i stand, som forsikringsselskabet kan arbejde videre med. Stort 

tak for indsatsen til jer, som ringede rundt. Forhåbentlig får vi en indtægt i 

omegnen af 12-15.000 kr. ud af indsatsen. 

 

OK sponsoratet er klar til at blive taget i brug. Vi håber, vores medlemmer 

og andre også vil tage godt imod det.  

 

OK / kortet bliver ekstra markedsført til åbningsmatchen den 8. april 

(ansvar Birthe og Finn) og til Jubilæumsmarkedsdagen den 22. august. 

 

Dan Larsen må gerne promovere OK til mødet med ”klubber i klubben” den 

8. februar 2018. 



Side 3 

Orientering fra VG bestyrelsesmødet den 16.1.2018 

 

7. Orientering v/Birthe Kristensen 

 

Birthe gav en kort orientering. 

 

 

Økonomi 

 

8. Økonomi v/Birthe Kristensen 

 

Indtil videre ser økonomien fin ud ☺ 

 

 

Kort lys / lang lys 

 

9. 

 

v/alle 

 

• Har vi overblik og styr på det, vi skal inden for de næste 3 

måneder? 

• Hvad har vi af opgaver / projekter / ideer på den lidt længere 

bane? 
 

Vi vil gerne promovere matcherne over for politikere i Varde Kommune 

samt erhvervsklubben + en gæst. Vi låner en ide fra Gyttegård Golfklub. 

Birthe har ansvaret herfor.  

 

 

10. Næste møder og eventuelt 

  

• Vi fastlægger behovet for møder frem til sommerferien. 

• Eventuet 
 

De 2 næste møder bliver hhv den 4.4 og den 25.5 kl. 19.30 på kontoret. 

 

11. Evaluering af dette møde v/Birthe Kristensen 

 

Vi skal evaluere på: 

• Har mødet været godt? 

• Hvad kan vi gøre bedre? 

• Hvad skal vi evt. ikke gøre? 

 

Det er gået fint, måske skal punkterne tage knap så lang tid. 

 

 

 

Jacob T. 

26.1.2018 


