
 

 

2019 Beretning Rekrutterings og Fastholdelses Udvalg RFU 
 

 

Rekrutteringsudvalg og Fastholdelsesudvalgets opgave er hele tiden er at være på forkant med 

medlemsudviklingen i FGC. Medlemsudviklingen i en foreningsdrevet sportsklub som FGC er ikke en 

nem opgave at håndtere. Der er mange forskellige parametre, der spiller ind både negativt og positivt. 

 

RFU har gennem de sidste 3 år været medvirkende til, at den negative udvikling i klubbens totale 

medlemstal fra årene før 2018, er vendt til en positiv udvikling med stigende medlemstal i 2019. 

Golfklubbens medlemstal pr 1. okt. viser, at vi i 2017 var 963 medlemmer. De tilsvarende tal for 2018 

er 960 og for 2019 er det 980 medlemmer. 

RFUs redskaber til at påvirke medlemsudviklingen i en positiv retning hviler på to indsatsområder. Vi 

kommer med ideer til nye initiativer og sørger for, at de bedste af dem, bliver indarbejdet i klubbens 

sportslige og sociale liv. 

Positive tiltag som kan hjælpe med til at rekruttere flere nye medlemmer. Og meget vigtigt at fastholde 

de nuværende, både de mange nye som er kommet ind klubben de sidste 3 år, og de mange trofaste 

golfspillere der har været medlem i mange år. 

 

Det er nye initiativer til Rekrutteringen samt optimering af de mange kendte hverve arrangementer 

som Golfens Dag og Spil med Dag. Udvikling af infomaterialer til Golfens Dag og en ny generel 

medlemsfolder. Begge foldere er blevet uddelt op til Golfens dag i 12 større boligområder i Fredericia i 

et antal på 2000 boliger. Vi takker de 20 frivillige FGC’ere, der hjalp os med uddelingen. I 

medlemshvervning arbejder vi tæt sammen med Begynderudvalget og Kaninklubben, hvis formænd 

er med i RFU. Uden de mange frivilliges flotte indsats og de mange timer udvalgene bruger i det 

daglige klub liv, kunne RFUs initiativer slet ikke indarbejdes og fungere. Stor tak til alle i begge udvalg. 

Juniorudvalget gør et stort og godt stykke arbejde med de unge medlemmer, deres indsats har også 

bidraget til flere juniormedlemmer. 

Fastholdelse af medlemmer er en mere diffus ting som er svær at håndtere konkret. Men det er vigtigt 

at vi hele tiden holder fuld fokus på at fastholde nuværende medlemmer for at minimere den årlige 

afgang på 8 til 10 %. Afgang af fuldtids medlemmer og skift til flexmedlemskab gør ”ondt” i 

klubkassen. Alle tab af medlemmer er negativt, men der vil altid være en afgang af medlemmer på 

grund af naturlige årsager, fx sygdom, flytning eller nedsat mobilitet. 

Men kan vi mindske procenten med et par stykker eller flere, vil det tage meget af presset af at skulle 

skaffe og uddanne 80 til 100 nye medlemmer hvert år. Der har i 2019 været 72 nye prøvemedlemmer, 

mange af dem er kommet godt igennem begynderuddannelsen. 34 er blevet clearet til stor bane, alle 

har meldt sig ind i FGC som fuldtidsmedlemmer på nær ganske få, som valgte at blive flexmedlemmer. 

RFU initiativet Golf med Ældresagen for 40 ikke medlemmer, der spiller på Par 3 banen for 500 kr. 

årligt pr deltager, spytter også i kassen. 

 

 



 

 

 

RFU tror på, at den bedste fastholdelse, er de tiltag og arrangementer, der giver alle medlemmer mere 

social og sportslig værdi for deres kontingent kroner. På det sportslige område har vi i 2017 og 2018 

etableret Fri Fælles Træning med Jan Frej og co. 10 gange i sommersæsonen for en del klubbens  

medlemmer over hcp. 36. 

Fri Fælles Træning har i sæson 2019 har været tilbudt til alle FGCs 134 medlemmer over hcp. 36. 

70 har deltaget 1 til 10 gange, sammen med 9 prøvemedlemmer heraf 4 clearet. 60 medlemmer har 

ikke reageret på tilbuddet og 4 har pænt takket nej. Nye initiativer er, Fyraftensrunden torsdag, som 

har været pænt besøgt, mens Søndagsrunden næsten ikke er blevet brugt. I slutningen af 2019 har vi 

indledt et samarbejde med Veteranhjemmet i Fredericia, hvor vi indtil videre har haft besøg af en 

håndfuld krigsveteraner hver mandag formiddag. Alle sportslige aktiviteter bliver evalueret, når RFU 

mødes igen. 

 

En anden vigtig ting for fastholdelsen af medlemmer er de mange forskellige klubber i klubben, som er 

en stor faktor i den sociale fastholdelse. Noget over 500 medlemmer står tilmeldt som deltagere i 10 

klubber i klubben, flere er godt nok medlem i flere k-i-k, men over 50 % aktive medlemmer spiller 

mindst en gang i ugen og er med til at skabe både social og sportslig fastholdelse. RFU har prøvet at 

skabe aktiviteter sammen med k-i-k, men uden synderligt held. FGCs bestyrelse har nedsat et 

Klubudvalg som skal skabe aktivitet i vinterhalvåret. De er nået godt i mål og har udsendt et flot 

program af forskellige spændende tilbud, som også kan hjælpe med til den sociale fastholdelse, uanset 

om man er med i en k-i-k eller ej. RFU opfordre kraftigt alle medlemmer til at støtte de nye 

vinteraktiviteter. 
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