
Referat af møde i begynderudvalget den 4. marts 2021 kl. 17.00 

 

Deltagere: Fritz Jørgensen, Ole Beck Kristensen, Robert Frederiksen, Lone 

Moesgaard, Carsten Petersen og Chr. Brangstrup 

Afbud fra Henrik Mortensen, Tove Ulstrup og Jeanne Neumann. Fraværende: Sv. 

Erik Ullmann 

 

Vi indledte med at byde Lone velkommen i begynderudvalget. Vi glæder os til 

samarbejdet fremover. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Opstart 2021: Mandagsturneringer (alternativt fadderrunder) 

                       Onsdagsklub 

                       Træninger med PRO-træner 

                       Regel- og etikettemøder (alternativt på DGU´s hjemmeside) 

3. Rekrutering 2021 – Golfens Dag og introgolf 

4. Økonomi – budget 2021 

5. Bagmærketurnering 18. april 

6. Eventuelt 
 

1: CB blev valgt 
 

2: Vi afventer lempelse af forsamlingsforbuddet, før vi starter mandagsturneringer. 

Da vi kun har 7 begyndere i gang med mandagsturneringer, tilbyder vi fadderrunder 

om mandagen indtil videre. 

Onsdagsklub kan gennemføres, og vi starter onsdag den 7. april. Deltagerantallet 

maksimeres til 20 personer (5 4-bolde). Vi aftalte, at vi følger opfordringen fra Peter 

Thomsen om ændring af spille-hcp. Vi spiller stadig fra hcp. 54, men mænd får kun 

51 slag (dvs. kun 2 slag på hul 2) og damer får 59 slag (dvs. 4 slag på hul 3, 6 og 9) 

Vores 4 træningsmoduler er aftalt (som hidtil) til mandag kl. 18.00-19.30 og lørdag 

kl. 10.00-11.30. Start lørdag den 10. april. Da vi har ca. 45 nye der skal i gang, er det 

aftalt med Brian Amossen, at han sørger for ekstra træningstider, hvis der bliver 

behov – og det gør der nok ☺. Udvalget havde modtaget et forslag om at ændre 

træningsmodulerne til 5 deltager på ½ time i stedet for 12 på 1½ time. Godt at vi 

havde Lone med, for som ny golfer skød hun forslaget ned. For det første går der et 

fællesskab tabt (det sociale element) når der kun er 5 på holdet, men hvad vigtigere 

er, så er muligheden for at spørge ind til PRO-træneren, og få svar, for kort hvis man 

kun har ½ time. 

Vi kan ikke starte regel- og etikettemøder før forsamlingsforbuddet indendørs lempes. 

Nødtvunget vil vi derfor acceptere, at vores begyndere gennemfører uddannelsen på 

DGU´s hjemmeside. De skal naturligvis sende resultatet til FGK, så vi kan notere, at 



de har bestået. Så snart som muligt vender vi tilbage til Henrik`s 

tirsdagsundervisninger. 

Det blev aftalt, at Fritz og Gitte laver aktivitetsplan frem til 31. maj, samt 

tilmeldingslister til onsdagsklub. Vi afventer resten af aktivitetsplanen indtil vi kender 

eventuelle ændringer i restriktionerne. 
 

3. Golfens dag er i år den 25. april kl. 11.00-15.00. Hvis vi har mulighed for at 

deltage, vil det være velkomment. Herudover planlægges 2-dages introgolf, som vi 

havde stor succes med i 2020. 
 

4. Udvalgets overskud 2020 kr. 13.000 bliver overført til 2021, så der er økonomi til 

at afholde bagmærketurneringer og indkøb af præmier. Derudover er udvalgets 

budget uændret. 
 

5. Der bliver næppe mulighed for at gennemføre turneringen med gunstart og 

efterfølgende fælles spisning og præmieoverrækkelse. Der er i udvalget enighed om, 

at vi udsætter turneringen til den kan gennemføres på traditionel vis. Tove og Fritz er 

tovholder på af viklingen af turneringen. Foreløbig afventer vi udmelding om 

restriktioner efter 5. april, som forventes sidst i marts måned. 
 

6. På baggrund af det forventede pres på udvalgets aktiviteter i 2021, blev det aftalt, 

at vi spørger Ove J. Nielsen om permanent at deltage i begynderudvalget. 

 

Således passeret 

Christian 


