
 

 

Referat af bestyrelesesmøde d. 9.5.2022 – Møn Golfklub         
 
 
Deltagere: Kenneth Henriksen, Karsten Pers, Kent Andersen, Stig Søndergaard, Viviane Petersen, 
Lars Wandahl, Knud Ryberg, Knud Erik Petersen, Pamela Hammond 
 
Afbud: Kristian Skov Larsen, Jens Sørensen 
 
Referent: Karsten Pers 
 
 
Årets Idrætsforening i Vordingborg Kommune 2021  
Det er en fin pris og et stort skulderklap vi har fået. Og det er en bekræftelse på at vi har støtte i 
vores utraditionelle fokus, som jo også gerne skal give klubben nye medlemmer.  
Vi skal være opmærksomme på at bruge den fine titel godt i den kommende tid.   
 
 
Hvervning af nye medlemmer   
Funnel First / Facebook-kampagnen – Vi havde 6 deltagere til prøvedag sidste søndag og 100% 
konvertering til prøvemedlemskab. Vores model og håndtering ser ud til at virke godt. Karsten følger 
op med alle for at sikre de kommer i gang hos Richard og får en mentor. 
 
Den 3. alder – det stort anlagte infomøde på Præstekilde på vegne af FATS (Fra Arbejdsliv Til 
Seniorliv) var en fiasko - ikke én fremmødt. Kommunens ansvarlige var meget kede af det. Vi må 
lægge en ny og anderledes plan. KEP er tovholder.  
   
Børn & unge overvægtige / Markus Zoffman har meldt sig som frivillig tovholder. Der skal flere 
hjælpere på.  Det overvejes at finde et andet regi end samarbejdet med DGI / Jump For Fun, for vi 
har ikke kapacitet til at håndtere børn med de mange forskellige diagnoser, det ser ud til at skulle 
rumme. Til gengæld har vi allerede aftaler om forløb med flere skoleklasser. KEP vil tage kontakt til 
foreningen Overvægt i Fællesskab og undersøge mulighederne for at samarbejde.  
 
Kvinder og Golf - p.t. er der 10 deltagere. Teamet har udvidet tilbuddet med søndagsgolf på par-3 
banen, og det ser ud til at være en kæmpe succes.  
 
 
Medlems situation 
440 medlemmer (heraf 51 juniorer). Foreløbig en tilgang på 10 medlemmer i år.  
Vi skal lave tilbud der kan fastholde ældre medlemmer. Fx via hjælpemidler og et Socialt 
medlemskab – idéerne skal udvikles! 
 
 
Turneringsplan            
Ecco tour - Vi skal i gang NU. Lars, Kenneth og KEP skal få strikket et Pro-Am tilbud sammen med 
forplejning og overnatning. KEP og KH kontakter MGR igen.  



 

 

     
Greenfee fri datoer 
Første af slagsen, blev brugt til at medlemmerne kunne invitere golfvenner fra andre klubber på en 
gratis runde. Der var ikke mange der benyttede tilbuddet i denne omgang, som havde ret kort varsel. 
Men dagen har kastet tre indmeldelser af sig! Og er dermed potentielt en kæmpe økonomiske 
succes. Modellen skal udvikles og bruges igen i fremtiden.  
Kenneth undersøger hvilke bureauer, som kan hjælpe med at sælge Company-days. Vi har brug for 
hjælp til den slags. Og vi har brug for snart at kende et antal hverdage i 2023 – så vi kan tilbyde 
Company-days der. De bookes langt ud i fremtiden af virksomhederne  
Vi har brug for tovholdere til en samlet håndtering og koordinering af Greenfee fri dage.  
 
 
Forårsturnering   
22. maj – Skriv i Golfbox (Karsten) 
KEP får aftalt en dagens ret og pris.  
 
 
Nyt fra udvalgene 
Baneudvalg – ingen møder siden sidst. Forslag: Starter-kiosken behøver en overhaling.  
Sponsorudvalg – der er udestående vedr. Logoer og sponsorvæg. Kenneth, Karsten og Jens 
Eliteudvalg – DK-turneringen er i gang med sejr og nederlag. Dameholdet lægges på hjemmesiden. 
Lars sender fotos og navne til Karsten til hjemmesiden.  
Aktivitetsudvalg – Pamela – en fest til oktober. Der kom ideer til klubaftener – ugentlig om vinteren.  
  
        
Økonomiske situation 
Medlemsfremgang og flere fondsmidler end nogensinde før betyder at økonomien er sundere end 
længe. Fondmidlerne er dog øremærket til aktiviteter.  
 
 
Evt.  
Der ønskes opsat en sponseret bænk på hul 11 til ære for klubbens alderspræsident Niels Sørensen – 
”Niels’ bænk” - baneudvalget går videre med opgaven.  
 
 

 


