
Kære medlem, 

Vi har hermed fornøjelsen at sende invitation til en af årets helt store begivenheder i GAF Danmark. Det er 

Årsmødet, som finder sted mandag 22.-24. november i Fjerritslev. Som noget nyt afholdes Årsmødet i AMU-

regi, og derfor er det muligt at få tilskud. Se vedhæftede folder.  

I år har vi valgt at fokusere på kommunikation, da vi finder, det er en yderst vigtig funktion i ethvert firma. 

Det kan være kommunikation til medlemmer og samarbejdspartnere, men også den interne 

kommunikation i klubben. 

 

I den forbindelse har vi været så heldige, at få tidligere kommunikationsdirektør i Mærsk, Birgitte 

Henrichsen, som har haft ansvaret for den globale kommunikation i Mærsk, til at være foredragsholder på 

vores seminar. Det samme gælder Victor Feddersen, som var en del af Guldfireren, der vandt guld ved OL 

tilbage i 1985. Victor fortæller blandt andet om vigtigheden af god kommunikation for at opnå det bedste 

resultat.  

Et andet spændende indlæg kommer fra direktør i Dansk Golf Union, Morten Backhausen. Han vil blandt 

andet informere om golfsituationen i Danmark. Med sig har han desuden dugfriske informationer om, 

hvordan vores medlemmer ser på deres forhold til klubberne, og hvordan de ser på fremtiden. 

Informationerne som er indhentet via Players First.  

 

For at gøre Årsmødet så professionelt som muligt har vi tilknyttet en facilitator alle dagene, så der samles 

op, og gode ideer gemmes til forhåbentlig stor gavn for os alle i vores fremtidige arbejde i klubberne. 

 

I forbindelse med Årsmødet afvikles desuden GAF’s generalforsamling 23. november 2021. Se vedhæftede 

indkaldelse. 

 

Vi håber på stor opbakning. 

Keld Lynge, 

Formand for GAF Danmark 

 

Praktiske informationer vedr. Årsmødet: 

Se de specielle priser for deltagelse i Årsmødet i vedhæftede folder. GAF dækker 2.000 kr. af 

tilmeldingsudgifterne til personer som er medlem af GAF, og som ikke kan få tilskud via 

voksenuddannelse.dk 

Årsmødet finder sted på Rønnes Hotel og Restaurant, Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev (Kursussted, som 

Greenkeeperne har brugt i mange år) 


