
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.00 

Deltagere: Dan B. Larsen, Kai B. Olsen, Kurt Rotbøl, Aage Siig Christensen, Jens Sandal, Ove 

Blom, Jeppe Baldersbæk, Peter Tangaa, Jacob Tranberg og Randi Bruun Kristensen (ref) 

Afbud fra: Lars Jull 

 

Dagsorden: 

1. Oplæg til TEMA (DBL) 

2. Drøftelse af oplægget 

3. Gruppearbejde med efterfølgende diskussion 

4. Eventuelt 

 

 

1. 

DBL indledte temamødet med et oplæg om FRISK strategien og dens effekt på de enkelte 

udvalg (og banen/administrationen) 

 

Oplægget er udarbejdet efter et møde i FRISK udvalget, der havde valgt at bruge 

begynderarbejdet samt turneringsudvalget som eksempler. 

 

2. 

På baggrund af oplægget var der indledningsvis enighed om at fjerne eventuel forvirring om, 

hvad FRISK står for, ved at slå fast, at ”S” står for synlighed. (Hvis man er imødekommende 

og leverer kvalitet, behøver man ikke også nævne ”service”). Hvordan denne synlighed skal 

udmønte sig – og hvorfor, blev drøftet. 

 

Eksemplerne med Turneringsudvalg og Begynderudvalg blev drøftet: 

 

Turneringsudvalget kan fx arbejde med nye alternative turneringer (Pinseturnering i to etaper, 

som i Vejen, mere Golf & Grill og andre ting, der ikke nødvendigvis ligger søndag formiddag. 

 

PÅ begynderområdet indføres der et nyt ”Medlemsudvalg” der skal arbejde med medlemspleje 

og fastholdelse ikke mindst af de medlemmer der er kommet til indenfor de seneste 2 år.  

Formålet med dette udvalg er at skabe rammerne og mulighederne for et godt og aktivt 

klubliv. Udvalget skal arrangere oplevelsesmæssige og sociale aktiviteter, således, at 

medlemmerne oplever en tæt tilknytning til klubben og føler, at klubben skaber værdi for alle 

medlemmer klubben. 

 

Der stilles en ”holdkaptajn/vært” til rådighed for alle begynderhold, så alle introduceres til den 

sociale del af en golfklub, men også guides rundt til de rigtige mennesker på det rigtige 

tidspunkt. 

 

3. 

Herefter blev de tilstedeværende delt op i tre grupper der arbejdede med de udvalg der ikke 

var omtalt i oplægget. 

 

Tilbagemeldingerne fra de tre grupper blev drøftet i plenum – og de mange gode ideer vil stille 

og roligt blive søgt gennemført i udvalgene. Rom blev ikke bygget på en dag, men den 

generelle holdning til at indarbejde FRISK-strategien i det daglige arbejde i alle udvalg – og i 

administrationen, lover godt for fremtiden. (En ambition om at levere ”Danmarks Bedste 

Begynderforløb” lyder da meget godt). 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

Arbejdet med at renovere foyeren blev kort vendt. Et nyt tiltag, hvor vi bliver bedre til at 

synliggøre klubbens sponsorer blev drøftet, ligesom et tiltag fra administrationen, hvorefter der 

fremover vil være små ”opslagstavler” med aktuel information på toiletterne, blev ligeledes 

godkendt. 

 

Næste møde (kort virtuelt møde) er den 8.3.2002 kl. 18.00 
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