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Den nye hjemmeside 
Den nye hjemmeside – www.møngolfklub.dk - blev lanceret for klubben i den forgangne 
weekend, og kommentarer fra medlemmer og bestyrelse blev gennemgået og hjemmesiden 
blev gået igennem for at sikre at al information bliver så nøjagtig som muligt inden 
hjemmesiden lanceres for presse og sponsorer m.fl.  
 
Tilbagemeldingerne er positive. Flere glæder sig over enkelheden og overskueligheden.  
 
Rekruttering 
Klubben har stort frafald af medlemmer grundet i alder, og desværre får vi som udkantsklub 
slet ikke den medlemstilgang forærende som mange bynære klubber oplever i disse boom-
år for golfsporten. Efter en længere årrække med medlemstilbagegang har den nye 
bestyrelse sat en række aktiviteter i gang til dette forår for at rekruttere mange nye 
medlemmer. En betydelig medlemstilgang er afgørende vigtig for klubbens økonomi, men 
også for at opretholde et godt klubmiljø. Kampagner og aktiviteter blev gennemgået: 
 

1) Funnel First / Facebook lead-markedsføring i DGUs regi. Generel annoncering efter 
golfinteresserede seniorer, alder 40+ i Vordingborg kommune. Vi er klar til at sætte 
kampagne i værk fra april. (Karsten) 

2) Tredje Alder. Samarbejde med Vordingborg kommunes rådgivning og service til 
borgere på vej ud af arbejdsmarkedet. De første møder er afholdt med kommunen 
og der er meget positive forventninger på begge sider. Vi har produceret en pdf til 
formålet (pdf). Et borgermøde for målgruppen afholdes på Hotel Præstekilde d. 30/4 
med deltagelse af klubben. Klubben har allerede modtaget fondsstøtte til formålet 
på 20.000 kr. (KEP) 

3) Kronisk Syge. Vores særlige tilbud til kronisk syge, som har kørt de to seneste år 
kører videre i 2022, og nu i tættere samarbejde med DGU og patientforeninger. 
(John Pedersen og KEP).  

4) Flere kvinder ind i golfklubberne. Samarbejde med DGU (artikel). (Viviane og Karin 
Gylling, Susanne Zoffmann og Marianne Larsen) 

5) Skole-samarbejde. Prøvedage med 8. klasser fra skolerne på Møn (Kristian). 
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6) Overvægtige børn og Unge. Samarbejde med DGI, DGU m.fl. Diverse møder er holdt 
og klubben har allerede modtaget fondsmidler på 20.000 kr. til formålet. (Kristian og 
Christian Houmann). 

7) Når knæene driller. Kampagne med lokale sportsforeninger med tilbud til de, som 
må stoppe grundet skader og slid. (Kent og Kenneth) 

8) Sommerhusejere. Info-folder om vores gode tilbud er under udarbejdelse. Folder 
husstandomdeles medio april af Pribo. (Karsten og Kenneth) 

 
Det bliver overordentlig positivt modtaget alle steder, at klubben nu går ud i lokalsamfundet 
og stiller sig til rådighed med sine unikke faciliteter og alt det positive sporten og 
fællesskabet i vores golfklub kan tilbyde. Det kan blive et meget travlt forår, og vi tror på, at 
vi kan få mange nye medlemmer - hvis vi er mange nok som hjælper til.  
 
Behov for mange frivillige i 2022 
Indsatsen for at få medlemstallet løftet, vil kræve at mange hjælper til. Der bliver behov for 
frivillig indsats i et omfang vi ikke har prøvet før. Bestyrelsen arbejder på at gøre det 
attraktivt at tilbyde sin hjælp. Vi vil beskrive alle opgaver tydeligt og vi vil værdsætte 
indsatsen for klubben på nye måder.  
 
Bestyrelsen vil løbende fremover sørge for at lægge beskrivelser af frivilligopgaver på 
udvalgenes sider og på Frivilligsiden, og vi vil meget gerne have lov at nævne jer som melder 
jer, så det kan inspirere flere.  
 
Fotos af bestyrelse og udvalgs- og kampagnemedlemmer 
Det skal være nemmere (ikke mindst for nye medlemmer) at genkende og komme i kontakt 
med alle dem som står for aktiviteter i klubben. Vi vil hurtigst muligt få taget fotos af alle og 
lægge dem på hjemmesiden.  
 
Nyt fra udvalgene 
 

Baneudvalget orienterede og der ligger Nyt fra baneudvalget på udvalgets side samt 
på tavlen i klubhuset under Baneudvalg.  
Fremtiden for vintergolf blev diskuteret. Med de nyeste sprøjteforordninger bliver 
det umuligt i alle danske golfklubber som hidtil at bekæmpe fx sneskimmel (som 
vores greens blev så hårdt ramt af sidste vinter). Spil til ’sommer’-greens kan vise sig 
vanskeligt i vintermånederne i fremtiden. Yderligere vurdering og orientering følger.  
 
Sponsorudvalget ser positive nye muligheder i klubbens nye fokus på den sociale 
indsats og tilgang til golfspillet. En række modeller blev diskuteret. Logoer og links til 
sponsorer mangler endnu på hjemmesiden, og skal tilføjes af Kenneth, Jens og 
Karsten.  
 
Eliteudvalget har igen i år tilmeldt hold i 4. og 5. div. af Danmarksturneringen. 
Spillere op til ca. hcp. 12 kan i år komme i betragtning til holdene. 
 
Juniorudvalget  Træning for nuværende juniormedlemmer starter søndag d. 3. april. 
Nye interesserede juniorer kan møde op fra søndag d. 17. april.  
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Kommunikationsudvalget opdaterer hjemmesiden ifg. de input der er kommet. 
Udarbejder en pdf-folder vedr. Overvægtige børn & unge i stil med den der er lavet 
vedr. Den 3. Alder og en tryksag til sommerhusejerne på øen. ”Udvalget” som består 
af Karsten kan godt bruge assistance, og forskellige opgaver er listet på udvalgets 
side 
 
Rekrutteringsudvalget fyldte det meste af dagsordenen.  
 

 
Fælles åbningsdag for klub og resort d. 13/3 på Præstekilde 
Møn Golf Resort og Møn Golfklub udsender snart invitation til alle medlemmer til et stort 
fælles åbnings -og sæsonstartarrangement på Hotel Præstekilde d. 13/3.  
 
Øvrigt 
 
Der er ønske om at flere klubturneringer får større deltagelse. Vi skal se på hvordan vi går 
alle turneringer atraktive og kommunikerer dem godt.  
 
Et forslag om at indføre rækkemesterskaber i stedet for netto-klubmesterskaber blev kort 
vendt, og tages op på næste møde.  
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