Herning Golf Klub
Visionsproces 2020
Område

Ønskeid

Overblik over indsamlede ønsker og drømme til vision 2020 - med bestyrelseskommentarer.
Hvor hører det
Beskrivelse af ønske/drømmen
hjemme?

Kommentar fra bestyrelse

Serviceteam i weekenden til at tage imod gæster - samt starter
kombineret med banekontrol

Kommunikation

MBK1

Banekontrol

Banen

MB1

Banen

Ø-green på hul 8, evt. reetablering af gammel green

Banen

MB2

Banen

Plan for hævning plus udjævning af banen.

Banen

MB3

Banen

Fokus på nedslagsmærker, bl.a. skiltning.

Banen

MB4

Banen

Lade åen følge sit gamle (rigtige) løb på Hul 13/16, hvor det
svinger ind foran tee-stederne på hul 13 og green på hul 16. Den
væsentlige årsag er at der altid er fugtigt foran green på hul 16,
hvilket skyldes det gamle å-løb. Derefter fjerne søen.

Banen

MB5

Banen

Toiletbygning, vandcloset med træk-og-slip

Banen

MB6

Banen

Fokus på par 3 banen, klippes mere spændende, 6-9 hullers.

Organisation

MB7

Banen

En større stab af vel-kvalificerede greenkeepere.

Banen

MB8

Banen

Fokus på bag-ni, renovering - skal være ligeså attraktiv som forni.

Banen

MB9

Banen

Etablering af masterplan for baneændringer for de næste 10 år.

Banen

MB10

Banen

Sikre ejerskab til opgaver ude på banen og inde i klubben fra alle
ansatte.

Banen

MB11

Banen

Hul 8 - gøre hullet mere spændende.

Banen

MB12

Banen

Lave hul 2 til et par 4 hul, hul 8 til et par 5 hul, og bruge arealet
ved hul 2 til par-3 bane.

Banen

MB13

Banen

9 huller mere, så vi har 27 - alternativt gøre par-3 banen mere
attraktiv.

Banen

MB14

Banen

Ensartethed på banen hele sæsonen.

Banen

MB15

Banen

Banen - husk detaljen. EN smuk finish.

Træning

MB16

Banen

Vandhane på driving range.

Banen

MB17

Banen

Beskåret træer overalt, så vi skaber en virkelig parkbane.

Banen

MB17

Banen

etablering af 6-12 hullers bane.

Banen

MB18

Banen

Ændring af grøn/rød/gul tees til tal-tees, så vi kan etablere flere
banelængder. Evt. flere teesteder længere tilbage, så banen
bliver længere.

Banen

MB19

Banen

Hul 7 - beskære træerne i venstre, så søen kan ses fra gul tee.

Banen

MB20

Banen

Etablering af en forskønnelsesplan (planter, diger, broer,
blomster, træer m.m.) som hænger sammen med masterplanen.

Banen

MB21

Banen

hul 18 , stendige. Nej; vigtigt vi har balnce mellem træ- og
stenbroer.

Banen

MB22

Banen

Fokus på detaljerne, så vi får den smukkeste bane ever. Den
bedste vedligeholdt, skarpeste greens, smukkeste detaljer,
bedste fairways, bedste tee steder.

Træning og træningsfaciliteter
T22

Banen

Driving range på græs.

Træning og træningsfaciliteter
T23

Banen

Target fra modsat ende af driving range.

Træning og træningsfaciliteter
T24

Banen

flere target greens.

Udvidelse med 9 huller skal baneudvalg ikke drøfte - det undersøger
bestyrelsen. Men ønsket om en mere attraktiv par 3 bane behandles af
baneudvalg.

Er ikke realistisk i et 2020-perspektiv. Kræver et initiativ fra resten af
golfverdenen. Men vi kan sagtens afprøve tanken med et
markedsføringsperspektiv/gimmick og få god omtale som en klub, der går
forrest og tør afprøve nye ting.

Herning Golf Klub
Visionsproces 2020
Område

Overblik over indsamlede ønsker og drømme til vision 2020 - med bestyrelseskommentarer.

Ønskeid

Hvor hører det
Beskrivelse af ønske/drømmen
hjemme?

Banen

B1

Banen

Hurtigere greens, "True Greens". Vision for hastighed, synliggøre
hastigheden.

Banen

B2

Banen

Beplantning med flere farver (har foto fra Dejbjerg - mvh H2) -

Banen

B3

Banen

Affaldsbeholder for knækkede tees. I stedet for nuværende så
lav det som i Søndervig. Beholderen er gravet ned i siden af
teestedet, og har en stang på tværs så man ikke kan komme

Banen

B4

Banen

Generelt mere kuperede greens.

Banen

B5

Banen

Etablering af Ekstra green som kan bruges til rep. Af skader på
banen.

Banen

B6

Banen

Teested hul 1 længere ind mod træerne for at presse spillere til
at slå ned mod svinget.

Banen

B7

Banen

Out-of-bounds pæle ved hul 1 mod 18 - ikke omvendt.

Banen

B8

Banen

9 huller mere. 1 ekstra huller som kan bruges når et hul skal
renoveres.

Banen

B9

Banen

par 3 banen skal have flere huller og peppes op.

Banen

B10

Banen

Hul 10 - herretee rykkes til dametee.

Banen

B11

Banen

Springvand på hul 12 - iltning og flot.

Banen

B12

Banen

Mere rengøring af søerne.

Banen

B13

Banen

forbedret/nyt toilet på banen

Banen

B14

Banen

Hul 7 - parallel hazard markering i venstre. Sparer tid.

Banen

B15

Banen

Flere t-steder med tilhørende rating.

Banen

B16

Banen

Hul 13/16 - lade åen følge sit gamle forløb

Banen

B17

Banen

Ensartethed mht. stensætninger som bro på hul 2. også på hul 4
og 5 osv. Stensætning i søerne

Banen

B18

Banen

Udsmykke øen på hul 11 + 8 med årstidens planter så det bliver
en smuk og iøjnefaldende oplevelse.

Banen

B19

Banen

Starter på hul 1 - evt. tuborg Fond.

Banen

B20

Banen

Hul 8 - skal have flere udfordringer. F.eks. Flytte fairwaybunker
til højre + green bunker vil hjælpe

Banen

B21

Banen

Hul 8 - ryk tee-sted 50 m tilbage og gøre hullet til et par 5 hul.

Banen

B22

Banen

2 nye greens pr. år i 5 år. Midlertiddig kontingent-stigning på
1000 kr./år.

Banen

B23

Banen

Permanente vinter-greens.

Banen

B24

Banen

Klokke på hul 15 og 2 ved driving range.

Banen

B25

Banen

Få en gennemgående linie i vore stier. Eks. På hul 7 laves en sti af
stenmel så der er et jævnt underlag at gå hen over. Også hul 9
ved dametee det samme.

Banen

B26

Banen

vand i vandløb bliver hurtig dårlig/grimt.

Banen

B27

Banen

vandløb mellem hul 1 og 11 gøres strømmende vha rør fra åen
gennem sø på hul 18.

Banen

B28

Banen

Ejerskab for et hul - fordeling vha efternavn. Ansvarlig for at
hullet ser ordentlig ud, nedslagsmærker m.m.

Kommentar fra bestyrelse

Udvidelse med 9 huller skal baneudvalg ikke drøfte - det undersøger
bestyrelsen. Men ønsket om et ekstra "reserve-hul" behandles af
baneudvalg.
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Ønskeid

Overblik over indsamlede ønsker og drømme til vision 2020 - med bestyrelseskommentarer.
Hvor hører det
Beskrivelse af ønske/drømmen
hjemme?

Kommentar fra bestyrelse

Begynderudvalg

Familiedag, hvor små børn bliver passet og far/mor og evt. store
børn bliver introduceret for spillet

Klubhus, restaurant og proshop
K2

Bestyrelse

Visionsaftener med medlemmer om vinteren. Kombineres med
spisning.

I visionsprocessen vil der årligt blive afholdt visions-/medlemsaftener med
fokus på fremtidige aktiviteter. Vil ske i 2016

Klubhus, restaurant og proshop
K3

Bestyrelse

Ønske om mere klublokale og ikke flere spise-/restaurantborde.
Med golftv og lign. Stort visionsønske

Vi undersøger økonomien og konsekvenserne ved at tegne et golf-tv
abonnement og tager stilling ud fra det i 2016.

Klubhus, restaurant og proshop
K13

Bestyrelse

Udbygning af klubhus til simulator, puttebane m.

Vi er enige i ønsket, og vil i 2016 sætte gang i et undersøgelsesprojekt,
som giver forslag til løsninger incl. økonomi.

Klubhus, restaurant og proshop
K14

Bestyrelse

Mere udenomsplads på terassen + evt. overdækning

Vi er enige i ønsket, og vil i 2016 sætte gang i et undersøgelsesprojekt,
som giver forslag til løsninger incl. økonomi.

Træning og træningsfaciliteterT6

Bestyrelse

3 trænere

Det er bestyrelsens ambition at fastholde det niveau vi p.t. har på
trænersiden.

Træning og træningsfaciliteter
T19

Bestyrelse

Dobbelt etage på drivingrange

Vi arbejder på at etablere flere udslagssteder, men ikke i en 1. etage. Så
ønsket droppes.

Klubber-i-klubben

KK3

Bestyrelse

ønske om et årligt møde for klubber-i-klubben for at afstemme
forløb, medlemmer, økonomi, ønsker fra
klubben/manager/bestyrelse, ideer m.m.

Er allerede i gang og vil blive fastholdt.

Klubber-i-klubben

KK12

Bestyrelse

Onsdagsherrer og tirsdagsdamer - etablere ambassadørbolde

Lyder som en god ide, og det bør drøftes i alle klubber-i-klubben.

Klubben

MBE1

Bestyrelse

Vi mener vi er kendetegnet ved at være en særdeles åben klub, hvor alle
Golfklub for alle - alle skal høres. Hvad kan vi gøre for de, der ikke
bliver hørt. Visionsaftener, facebook, kontakt til sekretariatet, kontakter i
er med i KIK eller lignende
de enkelte udvalg og klubber-i-klubben mm. Og er der konkrete forslag til

KK4

Bridgeudvalg

Nye golfspillere

Klubber-i-klubben

NG1

Bridge Eagle - gøre noget for at bevare. Ide; undervisning i Bridge
som giver nye medlemmer

Sport (elite, juniorer, turnering
SP9
mm)

Elite

Sponsorpakker til elite. Der kan sælges af eliten, så de bliver
selvfinansierende. Bronze, sølv og guld pakker

Sport (elite, juniorer, turnering
SP11
mm)

Elite

Elite skal hjælp juniorer - mindste overgang fra junior til elite.
Nogle de ser op til. Match-træning

Sport (elite, juniorer, turnering
SP12
mm)

Elite

Elite - krav til elite om deltagelse i træning m.m., "kontrakter",
deltage i turneringer, træne juniorer

Sport (elite, juniorer, turnering
SP3
mm)

Junior

Sport (elite, juniorer, turnering
SP4
mm)

Junior

Sport (elite, juniorer, turnering
SP5
mm)

Junior

Flere træningstimer til juniorer. Fastholdelse og dygtiggørelse.
Min 3 gange om ugen. 80% af træningstimer til juniorer

Sport (elite, juniorer, turnering
SP7
mm)

Junior

Junioraften med visionsarbejde og brainstorm

Sport (elite, juniorer, turnering
SP8
mm)

Junior

Promovering og fastholdelse af juniorer

Sport (elite, juniorer, turnering
SP10
mm)

Junior

Juniorer - fastholdelse af juniorer gennem fokus på alder, hcp,
køn. Skabe både holdånd og konkurrence

Sport (elite, juniorer, turnering
SP14
mm)

Junior

Overgang fra junior til elite - bobler grupper. Træning sammen
med eliten, Indslusning.

Sport (elite, juniorer, turnering
SP16
mm)

Junior

Eliteklasser Sønderagerskolen, 7.-9. klasse. Kontakt Søren
Bådsgaard

Klubhus, restaurant og proshop
K4

Junior

Bedre juniorrum, med playstation eller lignende

Nye golfspillere

NG5

Junior

Styrke juniorafdelingen. Medfører flere forældre, der starter.
Familierabat ved 2 voksne og min. 1 barn

Nye golfspillere

NG10

Junior

Blive en del af talentklasserne i Herning - Sønderagerskolen.
Herning Elite.

Junior

MBJ1

Junior

System for integration af juniorspillere - blive en del af klubben,
komme ud og spille noget mere

Nye golfspillere

NG4

kaninudvalg

ldsjæl / afdeling med power/lyst
Man skal finde en ildsjæl, der kan bidrage til at skabe en
juniorafdeling med power og lyst, hvis man skal tiltrække og
Herning Kommune - nye skolereform - kræver meget personale
Hvis man skal tiltrække unge via skoletiltag skal man ikke kun
bruge en enkelt træner, men det kræver flere ressourcer.

Eksisterende medlem bliver mentor for nyt medlem
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Hvor hører det
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hjemme?
mere fokus på fastholdelse af medlemmer, så der skal hentes
kaninudvalg færre nye. Speciel modtagelse af nye medlemmer så de
integreres.

Kommentar fra bestyrelse

Nye golfspillere

NG9

Klubber-i-klubben

KK5

Differentierede krav til de forskellige klubber. Evt. lavere
Klubber-i-klubben
alderskrav, åbne for højere hcp, større antal, begrænsede tider

Klubber-i-klubben

KK6

Mere synlig hed af klubber-i-klubben. F.eks. Gennem info-møder,
Der sker nye synlighedstiltag i løbet af 2016, f.eks. Deltagelse af alle
Klubber-i-klubbeneller info-flyer til nye medlemmer, og kaniner med
klubber-i-klubben i Åbent Hus arrangement i marts.
kontaktoplysninger. Mød personligt op til f.eks. Kaninmatch og

Klubber-i-klubben

KK7

Klubber-i-klubbenKomiteen for Solsikke skal på valg hver 2. år

God ide med klare "vedtægter", og principielt skal alle klubber-i-klubben,
der er godkendt af bestyrelsen og tilgængelig for alle medlemmer.

Klubber-i-klubben

KK8

Klubber-i-klubbenYngre medlemmer i kommiteerne for Klubber-i-klubberne

Det er op til hver enkelt klub-i-klubben.

Klubber-i-klubben

KK9

Principielt ønsker vi stærke klubber-i-klubben, der er åbne og bidrager til
Klubber-i-klubbenHvor store skal klubber-i-klubberne være. Evt. kun spille 9 huller det gode klubliv og fastholdelse af medlemmer. Og vi forventer at hver
klub-i-klubben tager størst mulig hensyn til banebelægning og -frigivelse.

Klubber-i-klubben

KK10

Klubber-i-klubbenÅben startturneringen op for alle damer/herrer i k-i-k

Lyder som en god ide, og det bør drøftes i alle klubber-i-klubben.

Nye golfspillere

NG6

Klubber-iklubben
alle udvalg

Enige i at vi skal gøre overgangene så nemme som muligt. Behovet er
drøftet med alle Klubber-i-klubben, og de forskellige muligheder i klubben
bliver beskrevet mere indgående i såvel årsskriftet som overfor nye

Kommunikation

MKO1

Klubber-i-klubben

KK2

Overgangen fra begynder til en "del af klubben". Hvordan
kommer man med i klubber-i-klubben? Hvordan kommer man
ind i etablerede grupper? Åbenhed fra gamle medlemmer

Kommunikation Facelift af web-side - ansvarlig web-master

Onsdagsherrer Onsdagsherrer skal være mere åbne overfor nye medlemmer

Klubhus, restaurant og proshop
K1

Pro

Vinterfaciliteter i klubhus. F.eks. Golfsimulatorer,
puttekonkurrence

Klubhus, restaurant og proshop
K17

Pro

Proshop - bedre vareudvalg. Mere engagement. Salgsfolk contra
pro. Bedre åbningstider

Klubhus, restaurant og proshop
K18

Pro

Proshop - træneren skal træne og en anden skal passe shop. Evt.
juniorer som fritidsjob

Klubhus, restaurant og proshop
K19

Pro

Proshop - udenfor åbningstiden skal restauranten kunne
håndtere salg af bolde, handsker, tees, bogeys m.m.

Klubhus, restaurant og proshop
K20

Pro

Evt. samarbejde med andre shops så¨der kan skaffes varer
hurtigt + større sortiment

Træning og træningsfaciliteterT3

Pro

Tilbud om vintertræning

Træning og træningsfaciliteterT4

Pro

Hold/lektion på bane som træning

Træning og træningsfaciliteterT5

Pro

Fastholde de nye tiltag som fx "handicap 37+"

Træning og træningsfaciliteterT7

Pro

Familietræning - far, mor og barn

Træning og træningsfaciliteterT9

Pro

indspil/pitch område som i Silkeborg. Træn indspil op til 80 m fra
måtter til rigtig green med forskellige længder

Træning og træningsfaciliteter
T10

Pro

3 dages golfskole, fulde dage med træning, match, mad m.m.

Træning og træningsfaciliteter
T11

Pro

Mere hyggeagtig "træning + sjov"

Træning og træningsfaciliteter
T12

Pro

Holdundervisning er super go skal fortsætte

Træning og træningsfaciliteter
T13

Pro

holdtræninger for at udnytte træner-ressourcerne

Træning og træningsfaciliteter
T14

Pro

123-booking skal fortsætte

Træning og træningsfaciliteter
T15

Pro

fysisk træning til afhjælpning af skader. Fysisk træning til
elite/juniorer

Træning og træningsfaciliteter
T16

Pro

invester i tekniske "træningssystemer" a la Dansk Golf Akademi

Træning og træningsfaciliteter
T17

pro

Videotips - youtube (Lukket i klubben)

Vi ønsker at der skal være så stor åbenhed som muligt i vore klubber-iklubben, og det vil vi anbefale alle klubber-i-klubber at drøfte og
indarbejde i løbet af 2016.
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Træning og træningsfaciliteter
T18

pro

Langt træningsforløb - hel sæson

Træning og træningsfaciliteter
T20

Pro

Teknisk analyse på drivingrange via mobil app

Træning og træningsfaciliteter
T21

Pro

Egen træningsplan online

Træning og træningsfaciliteter
T26

Pro

Fastholde vintertræning Ikast eller egne Herning-indendørsfaciliteter

Træning og træningsfaciliteter
T27

Pro

Træningsfaciliteter, udnyttelse af indspilsgreen således at der
bliver et wedge område på 60-80 m

Træning og træningsfaciliteter
T28

Pro

Bedre/flere bunker faciliteter, inckl. Fairwaybunker til træning

Træning og træningsfaciliteter
T29

Pro

opsætning af spejle ved alle udslagssteder under halvtaget – og
gerne almindelige spejle a la i Trehøje

Træning og træningsfaciliteter
T30

Pro

Skal kunne stå under tag og med lys og slå bolde om aftenen.
Overdækket drivning range og flere mål at slå efter……….. måske
ligefrem lys på banen, så vi kan se hvor vores bolde lander

Kommunikation

K6

Pro

Social events - a la puttekonkurrence, undendørs putteevent,
yoga etc, mental træning

Nye golfspillere

NG3

Pro

Prøvedag for andre idrætsklubber eller organisationer

Nye golfspillere

NG8

Pro

Vinteraktiviteter - få mere value for money

Træning

MP1

Pro

Tilbud til alle medlemmer om vintertræning, golf og fysisk

Træning

MP2

Pro

Flere medlemmer træner mere. Rimelige træningspriser,
spændende udbud og træningstyper.

Træning

MP3

Pro

Facelift/opløft af træningsområde. Gøre driving range attraktiv.
Sjovt at slå. Flere targetgreens. Nye afstandsflag. Dræn på
driving range.

Træning

MP4

Pro

Vintertræning - fysisk og mental træning. Det skal være et tilbud
om et forløb over en periode.

Træning

MP5

Pro

vinteraktiviteter - simulatorgolf, kunstgreen

Træning

MP6

Pro

IT - et værktøj til tidsbestilling og bookning af træning.

Proshop

MP7

Pro

Shop - åben når kunden er der.

Træning

MP8

Pro

Et permanent træningscenter og fitting-studie.

Klubhus, restaurant og proshop
K6

Restaurant

Restaurant med dagens ret og salatbar

Klubhus, restaurant og proshop
K7

Restaurant

Mere reklame ved check-in, f.eks. Dagens ret, rugbrødssandwich,
hjemmelavede müssli, nødde/rosinposer

Klubhus, restaurant og proshop
K5

Sekretariat

Mobilepay til baneservice og klub-i-klubben

Klubhus, restaurant og proshop
K8

Sekretariat

Endnu bedre modtagelse af greenfee-gæster

Klubhus, restaurant og proshop
K9

Sekretariat

Mere systematik på p-pladsen, Bedre underlag (vand), skilt m. pplads forbeholdt cafeens gæster

Klubhus, restaurant og proshop
K10

Sekretariat

Mere synlig facade mod golfvej. Vi er usynlige

Klubhus, restaurant og proshop
K11

Sekretariat

Bedre faciliteter til campere.
Hjulvasker til golfvogne

Klubhus, restaurant og proshop
K12

Sekretariat

Dankort-terminal i greenfeerum (Hævning)

Klubhus, restaurant og proshop
K15

Sekretariat

Flere skabe/bagrum. Juniorafdeling. Skabe evt. gratis til juniorer.

Kommentar fra bestyrelse
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Ønskeid
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Klubhus, restaurant og proshop
K16

Sekretariat

Bedre Rengøring af toiletter - specielt i weekenderne +
"materialer"

Træning og træningsfaciliteterT1

Sekretariat

Evt. symbolsk gebyr for at folk ikke benytter sig af deres booking ved no-show

Træning og træningsfaciliteterT2

Sekretariat

Tilbage til kupon - solo lektioner

Træning og træningsfaciliteterT8

Sekretariat

Minigolf bane - trække andre end golfspillere til klubben

Træning og træningsfaciliteter
T25

Sekretariat

mere overdækning af driving range - søg fonde.

Kommunikation

K1

Sekretariat

Simple point of contact. Kun opdatere et sted?. Megen
kommunikation går tabt

Kommunikation

K2

Sekretariat

Kommunikation

K3

Sekretariat

Kommunikation

K4

Sekretariat

Erfaudveksling. Klubber i klubben. Manager med 2 gange årligt.

Kommunikation

K5

Sekretariat

Tider - er vores maks. handicap pr. bold for høj?

Kommunikation

K7

Sekretariat

Questions & answers. Små spørgerunder elektronisk. Klubber-iklubben, bane, udvalg

Kommunikation

K8

Sekretariat

halvårlig infoaften. Inviter medlemmerne til generel info med
plads til spm. Ser bestyrelsen for lidt. Fordel opgaver/turneringer
mellem sig.

Kommunikation

K9

Sekretariat

Sikre info når ud til nye vedr. klubben-i-klubben. Info-folder

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS1

Sekretariat

Mere samarbejde med hoteller, vandrehjem og campingpladser

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS4

Sekretariat

Messetilbud scandic

Nye golfspillere

NG2

Sekretariat

Flytte seniorer og kaniner til mandag

Nye golfspillere

NG7

Sekretariat

Nye spillere - betalingsservice

Klubber-i-klubben

KK11

Sekretariat

Opslag med tlf.nr., navne og foto af kontaktpersoner til KIK

Organisation

MSE1

Sekretariat

Fælles frokost for de ansatte - frokostordning, så
kommunikation, fællesskab m.m. bliver styrket

Bygning

MSE2

Sekretariat

Udvidelse af terassen på 1. sal

Faciliteter

MSE4

Sekretariat

Flere udlejningsbiler, incl. el-trolleys og scooter, Flytte golfbiler til
greenkeepergården. Automat til bestilling af biler

Organisation

MSE5

Sekretariat

Mere social samvær blandt personalet. Skabe et større
fællesskab.

Organisation

MSE6

Sekretariat

Personaleinfomøde, mere orientering om kommende aktiviteter.
Mere videndeling.

Bygning

MSE7

Sekretariat

Renovere p-plads, så der er plads til flere biler

Bygning

MSE8

Sekretariat

Flere bag-skabe, placering?

Bygning

MSE9

Sekretariat

Fjerne hæk og terasse foran kuplen, og udnytte området til ?

Bygning

MSE10

Sekretariat

Permanent kursuslokale til begynder m.fl. - måske på
greenkeepergården

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS2

Sponsor

Web-side (redesigne så nyheder bliver mere synlige, generelt
gennemgå tilgang af info, bedre layout, nummere tilgang fra
administrator)
Opslagstavlen. Sæt infotavle op i foyeren. "Old fashion".
Alternativ tvskærm til "modern fashion". Udendørs skærm 2-delt
i nyheder og "sker i ugen"

Skilte til bænke

Kommentar fra bestyrelse

Herning Golf Klub
Visionsproces 2020
Område

Ønskeid

Overblik over indsamlede ønsker og drømme til vision 2020 - med bestyrelseskommentarer.
Hvor hører det
Beskrivelse af ønske/drømmen
hjemme?

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS3

Sponsor

Sponsorgolfbiler - nye sponsorer

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS5

Sponsor

Hold sponsoreren i hånden (det her kan vi være behjælpelig
med, får de noget ud af sponsoratet, inviter til noget
ekstra/overraskelse så de føler sig værdsag

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS6

Sponsor

Godbid til medlem hvis man finder en sponsor. F.rks. 1000 rabat
på kontingent ved sponsor på min. 5.000

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS7

Sponsor

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS8

Sponsor

Sponsorer/samarbejdspartnere
SS9

Sponsor

Klubber-i-klubben

KK1

Kommentar fra bestyrelse

Byttehandel med sponsorer. Start til samarbejde. F.eks. Giver
sponsoren stole i bytte med golflektioner. Medlemmerne skal
involveres. De har kontakter i deres netværk. Men der skal være
Promover klubben sammen med eksisterende sponsorer.
Billboard ved indfartsvej. Sponsor betaler del/hele pakken.
Ekstra eksponering
Lav en dag hvor man præsenterer klubben. En dag for
virksomheder der ikke er tilkoblet klubben. Få nye sponsorer ind
i butikken.

Tirsdagsdamer Invitere damer fra kaniner til turnering i tirsdagsdamer

Sport (elite, juniorer, turnering
SP1
mm)

Turnering

Turnering - Flere forskellige turneringsformer. Sokrates (3 bedste
scores tæller) gør mere fællesskab, og blander spillere

2020

Sport (elite, juniorer, turnering
SP2
mm)

Turnering

Turnering - Flere slagsspilsturneringer med faste
rækkeindddelinger (giver mere sporsligt islæt)

2016

Sport (elite, juniorer, turnering
SP6
mm)

Turnering

Turneringsstart kl. 8 (gunstart) så vi frigør flere tider efter
turneringen

ikke muligt

Sport (elite, juniorer, turnering
SP13
mm)

Turnering

Lave shortgame turnering

2020 gennemarbejdes

Sport (elite, juniorer, turnering
SP15
mm)

Turnering

Spisning efter turnering skal være mere simpel/billig og hurtig.

2016

