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Indmeldelser
I 2018 fik vi 73 nye voksne medlemmer, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Tilgangen var
stort set ligeligt fordelt mellem nygolfere og medlemmer med et hcp.
Vi havde i alt 84 prøvemedlemmer i 2018. Af disse har 45 meldt sig ind, mens 17 andre fortsat er
prøvemedlemmer frem til 31. marts. Det er et fornemt resultat, og vi takker Begynderklubben
under ledelse af Mariann Gröning og Brian Engholm for et godt arbejde.
Ifølge Golfspillerenicentrum var ambassadørscoren for nygolferne 75, hvilket er en fremgang i
forhold til 2017, og vi ligger pænt over gennemsnittet for regionen. Målepunktet ”føler sig godt
modtaget i klubben” viser 93 point. Udover en tak til Mariann og Brian samt deres hold af
hjælpere, skal der også lyde en tak til kontoret og ikke mindst alle jer medlemmer, som har taget
godt imod de nye medlemmer. Som det vil fremgå senere, er en god modtagelse vigtig for, at nye
medlemmer forbliver medlemmer i mange år.
For nye medlemmer med et hcp var ambassadørscoren 56, hvilket også er en fremgang og over
gennemsnittet, men langt fra hvad vi som klub kan være bekendt. Desværre har syv allerede
meldt sig ud. Vi har som andre klubber haft en opfattelse af, at når et medlem fra en anden klub
melder sig ind, så ved vedkommende godt, hvordan man bliver integreret i en klub og derfor ikke
har behov eller forventninger til, at det bliver fulgt op på indmeldelsen. Dette er en forkert
antagelse, og kontoret vil fra den nye sæsons start spørge ind til, hvad det nye medlem forventer
sig, så vi kan afstemme forventningerne.
Udmeldelser
Vi har i 2018 haft 22 udmeldelser grundet alvorlig sygdom, dødsfald eller fraflytning. Det er
væsentligt mere, end vi plejer at se. Som om dette ikke er slemt nok, har vi også fået 100
udmeldelser af voksne, hvilket også er væsentligt flere end vanligt.
En foreløbig analyse viser, at gennemsnitsalderen for de udmeldte medlemmer er 55 år, mens
gennemsnitsalderen for klubbens voksne medlemmer over 18 år er 58 og 60 år for medlemmer
over 25 år. Det er således ikke de gamle, som melder sig ud. Tre medlemmer over 80 år er
udmeldt, og 15 over 70 år har gjort det samme, mens der er 40 under 40 år, som har meldt sig ud.
Det giver naturligvis bestyrelsen grund til overvejelser over, hvad kan vi gøre for, at det bliver mere
attraktivt for de yngre at forblive medlemmer af klubben.
Af de udmeldte har 37 været medlem fra 2016 og yderligere 20 er fra 2013 og 2014. De udmeldte
har i gennemsnit spillet 0,5 runde, og 44 har slet ikke spillet.
Vi vil sammen med Begynderklubben drøfte, hvad vi kan gøre for at få nye medlemmer bedre
integreret, og vi har opfordret DGU/Golfbox til at lave en funktion i Golfbox, så vi kan trække
statistik over de spillere, som ikke har spillet golf i løbet af sæsonen. Vi vil så kunne kontakte dem
og forsøge at få dem i gang.
Det er dog helt sikkert, at vi får behov for flere medlemmer, som i en længere eller kortere periode
vil være mentorer for nye medlemmer med henblik på at introducere disse for andre medlemmer
af klubben, så de kan blive godt integreret.

Jeg vil gerne opfordre de medlemmer, som har meldt sig ud til at besvare spørgeskemaet, når
GIC sender det ud i begyndelsen af april. Det vil være en stor hjælp for bestyrelsens arbejde med
at få forslag til at forbedre integrationen af nye medlemmer.
Medlemssituationen
Vi er pr. 31. december 2018 i alt 1.078 voksne medlemmer, som vil blive reduceret til 982 pr. 1.
april 2019, når udmeldelserne er trådt i kraft. Regner vi juniorer, ungseniorer og
spilleretsmedlemmer med, vil vi pr.1. april 2019 være 1.371 medlemmer.
Hvad gør vi i 2019?
De fleste medlemmer kommer på anbefaling fra andre golfere. Derfor opfordrer vi dig til at
anbefale et prøvemedlemskab af vores klub til din familie, kolleger og venner. Vi afholder Golfens
Dag i april, og vi afholder to sommerskoler for nygolfere. Derudover vil vi reklamere på de sociale
medier og formentlig også i lokalpressen. Vi har budgetteret med en nettotilgang på 70 voksne
medlemmer.
DGU introducerede i december en gaveæske, som indeholder et to måneders prøvemedlemskab
til vores klub. Vi solgte fem stk. i 2018, men gaveæsken udbydes hele året og kan bruges som
gave i alle anledninger.
Golfspilleren i centrum
Vi har i 2018 modtaget svar fra 425 medlemmer og tak for det. Ambassadørscoren er 40, hvilket
er en fremgang med 6 point og kun 1 point under benchmark. Vi er således på niveau med de
øvrige klubber i hovedstadsområdet.
Der er ikke de store udsving på de enkelte målepunkter Dog vil jeg fremhæve, at der er en
stigning i ”bunkers er godt vedligeholdt”.

HUSK DU KAN KØBE GAVEÆSKE TIL PRØVEMEDLEMSKAB PÅ KONTORET og give en ven
mulighed for at spille dette fantastiske hul (4).

