
 
 

 

2020 Beretning Rekrutterings og fastholdelses udvalg (RFU) 

 

Udvalgets primære opgave er hele tiden at være på forkant af medlemsudviklingen i FGC og skabe nye 

brugbare ideer og løsninger til medlemsrekruttering og fastholdelse af både nye og eksisterende medlemmer. 

Udvalget refererer til bestyrelsen via Golfmanager Martin Libak, vi er p.t. 9 medlemmer i RFU. 

 

Vores arbejdsmetode (års hjul) er at vi mødes 5 – 6 gange fra først i november til sidst i marts og beslutter nye 

realisable tiltag der skal understøtte rekruttering og fastholdelse. Fra april til september/oktober 

implementeres tiltagene gennem vores gode samarbejdsparter, Begynderudvalg, Kaninklub og de frivillige 

hjælpere som udvalget gennem sekretariatet arbejder sammen med. Det skal også nævnes at Juniorudvalgets 

har stor betydning for rekruttering og fastholdelse af unge medlemmer. 

 

Nedenstående tiltag er vedtaget til implementering, men stoppet af Covid 19 og rettidig økonomisk omhu. 

Rekrutterings og markedsføringsplan 2020, budgetteret til kr. 47.000 og godkendt i bestyrelsen. Det forventes 

at nogle af planens bedste rekrutterings og markedsførings tiltag gennemføres i næste sæson. 

 

Nedenstående tiltag er vedtaget til implementering og sat i gang i løbet af sæsonen. 

Projekt Mere aktivitet på par 3 banen via spillemæssige aktiviteter for Ældresagen, Veteraner, kronikere via Fa. 

Kommune og Sundhedshuset er sat i gang via frivillige. Golf for medlemmer af ældresagen som har kørt længst, 

har givet flere fuldtids og fleks medlemmer. 

 

RFU har arbejdet med modernisering af FGCs medlemskategorier og kommet med forslag til prissætning. 

Målsætningen har været at fremme tilgangen af yngre medlemsgrupper og bedre fastholdelse af de økonomisk 

svage grupper af juniorer, ungseniorer og studerende. Bestyrelsen har modtaget og anerkendt forslagene og vil 

formentligt fremlægge dem i en eller anden form til kommende generalforsamling. 

 

RFU har ikke sat nye fastholdelses tiltag i gang, men fastholdt fx Fri Træning for alle over hcp. 36 med Jan Frej 

Petersen og hans hjælpetrænere med samme gode resultat som de foregående år, til trods for Covid 19. 

Fyraftensrunden fungere også ok. 

RFU har støttet op om klubbens fastholdelsestiltag som vinteraktiviter og udbygning af det meget fine 

indendørs Spar Nord træningscenter som nu står klar til gavn for både Danmarks paragolfere og klubbens 

medlemmer. 

Rekruttering og fastholdelse drejer sig om at skaffe flere medlemmer og fastholde dem, så klubben kan 

fastholde det nødvendige økonomiske grundlag for at drive og udvikle klubben i henhold til bestyrelsens 

retningslinjer. Som de fleste vist ved har Covid 19 vist sig at have en positiv indvirkning på medlemstallet i 

mange danske golfklubber og således også i FGC. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Det er i seneste nyhedsbrev fra bestyrelsen oplyses det at vi pr 30.09.20 er 992 medlemmer heraf 945 aktive 

medlemmer. 

 

Det er 12 medlemmer mere end samme tidspunkt sidste år, fordelt således: tilgang af 5 fuldtids, 8 fleks, 6 par 3 

bane medlemmer. En nedgang på 7 passive medlemmer mens antallet af unge medlemmer er uændret. 

Den positive økonomiske betydning af dette er umiddelbart nem at få øje på. 

Især hvis vi sammenholder det med statusskift pr 2019/2020 (udmeldelser eller skift til anden 

medlemskategori) så var tallene i alt 83 aktive og 9 passive medlemmer udmeldt. Det kan derfor konkluderes 

at vi er blevet 82 nye eller genkomne medlemmer flere. Denne positive udvikling kan til dels skyldes klubbens 

indsats og muligheden for at spille golf på trods Covid 19. 

 

Efter denne dato har flere meldt sig ind, nogen udefra og flere nyclearede til stor bane af vores arbejdsomme 

Begynderudvalg der lige har meddelt, at de har clearet 47 nye medlemmer og stadig har 59 prøvemedlemmer 

på listen. De planlægger at arbejde videre i de nye indendørs faciliteter med de 59 hen over vintersæsonen så 

de kan fastholdes som prøvemedlemmer og dermed clearer flere hurtigere i løbet af foråret i sæson 2021. 

Vi har gennem arbejdet hen over sæsonen kunnet konstaterer, at vi får flere yngre medlemmer og at dette har 

en positiv effekt på aldersfordelingen og den gennemsnitlige alder for FGC medlemmer, som er langsomt 

faldende. 

 

Vi takker bestyrelse, sekretariat, alle de mange frivillige i forskellige udvalg for et godt og positivt samarbejde 

 

På vegne af RFU  

Gert Reinholt 

 


