Herning Golf Klub
Visionsaftener september 2016

Overblik over indsamlede ønsker og drømme til vision 2020.

Ønskeid

Hvor hører det
hjemme?

Banekontrol

BK01

Banen

Område

Beskrivelse af ønske/drømmen

Kommentar fra bestyrelse

Banekontrol

Banekontrollen skal være mere "strikse" i forhold til langsom
spil.

Jo, ville nok være en god ide. Men det kræver god situationsfornemmelse og
evne til at være striks på en ordentlig måde. Bør drøftes i udvalget.

BA01

Baneudvalg

Ordentlig sand i bunkers - det skal være rigtig sand

Helt i tråd med vores vision og det som baneudvalget i forvejen har fokus på. Vi
er bl.a. i gang med en samlet plan for bunkers på hele banen, og her tages
forslaget med ind. Incl. Økonomi vurdering.

Banen

BA02

Baneudvalg

Fairway - design og kurver

Baneudvalget har i forvejen gang i plan for en samlet rød tråd i klipning, design
m.m. af hele banen. Her indgår forslaget.

Banen

BA03

Baneudvalg

Anvendelse af mere sand på banen, bl.a. som topdress

Op til baneudvalg/greenkeeper

Banen

BA04

Baneudvalg

Hul 6 er ofte "sumpet" før og ved siden af green. Kunne man
udvide søen og gøre det til et endnu mere spændende hul?

Baneudvalg vurderer i forhold til den samlede plan for alle huller, samt vandplan
II

Banen

BA05

Baneudvalg

Ny sti til drivingrange. Forslag fra Jens M (Bo kender til
detaljerne)

Formentlig for at undgå at man skal tværs over hul 10, 1 og 18? Interessant
forslag, der bør vurderes af baneudvalg.

Banen

BA06

Baneudvalg

Design af bunkere - bør designes mere "tunge-agtigt" i stedet
for tallerkener.

God ide til flottere look på banen, men er det også praktisk? Baneudvalget
vurderer

Banen

BA07

Baneudvalg

etabler fairway bunkere på driving range. Og sæt et ur op på
driving range.

Baneudvalg vurderer; ur er en god ide vi vil se posotivt på.

Banen

BA08

Baneudvalg

Teesteder skal være lige

Banen

BA09

Baneudvalg

Vigtigt, at når sæsonen starter, så er greenkeeperstaben helt
klar, og i højsæson skal der være 1 mand mere i kort periode

Banen

BA10

Baneudvalg

Lille kort evalueringsskema til greenfeegæster

Finder faktisk allerede sted via "Golfspilleren i centrum", hvor vi løbende kan
følge gæsters oplevelse af vores bane.

Banen

BA11

Baneudvalg

Etablere et "Hul-opsyn/eftersyn". En gruppe på 5-6 personer

Forstår forslaget på den måde, at der er nogle medlemmer i klubben, der får et
særligt ansvar for at holde øje med hullerne "through the green" er som de skal
være. Godt forslag til baneudvalget.

Kommunikation

KO04

bestyrelse

Åben idebox - så ingen ideer bliver glemt eller hensygner

Enig i størst mulig åbenhed og gennemsigtighed. Vi drøfter mulighederne

Kommunikation

KO05

bestyrelse

Synliggøre status på de mange forslag ifm. visionsarbejdet

God ide. Vi kommer med en opdatering.

Sponsorer/samarbejdspartnere

SS01

Bestyrelse

Opfordring til at etablere et nyt "trekløver-koncept" samtidig
med at firkløver-konceptet skal fortsætte

Vi tager det op i bestyrelsen. Er lidt bekymret for at have for mange forskellige
frit-spils ordninger.

Sponsorer/samarbejdspartnere

SS02

Bestyrelse

Fusioner/udvid firkløver med en fritspilsordning med Ikast og
Trehøje.

Vi tager det op i bestyrelsen. Dialog har været der, men interessen skal være
gensidig.

Sponsorer/samarbejdspartnere

SS03

Bestyrelse

Udvid Erhvervsgolf til også at omfatte Brande eller Trehøje
virksomheder.

Ide til fremtiden - lige nu skal vi have det nuværende erhvervsgolf op at køre det er fortsat nyt og skal lige finde sine ben.

Flere KiK'er som ikke handler om golf, f.eks. Traveklub, skiklub,
vinklub, skabklub, dartklub etc.

Godt forslag, som både skaber endnu mere sammenhængskraft blandt klubbens
medlemmer, og som kan medføre til at vores klub har aktiviteter året rundt. Vi
opfordrer alle med en ide og energi til at komme med et forslag til bestyrelsen.
Vi har i forvejen en bridge-klub, som bruger lokalerne om vinteren. Dette kunne
andre klubber også gøre.

Går ud fra at der menes, at teesteder skal være jævne og vandrette. Enig, og det
er også hensigten. Nogle af de nye teesteder har ikke sat sig helt endnu. De vil
blive tromlet til sæsonstart og det vil hjælpe.
Der er tanker i retning af dette i forhold til den kommende sæson, men er
naturligvis også et ressourcespørgsmål at opmande i staben. Mere om dette på
generalforsamling nov. 2016.

Klubber-i-klubben

KK03

Bestyrelsen

Klubhus, restaurant og proshop

KRP01

Bestyrelsen

Klubber-i-klubben

KK04

Bestyrelsen
Junior
Elite

Faciliteter

FA02

Golfmanager

Etablering af hal (eller leje en hal) til indendørs træning om
vinteren.

Har vi faktisk allerede. En aftale med indendørs center i Ikast. Vi overvejer at
tage kuplen i brug i januar - marts 2017; er gjort før.

Faciliteter

FA03

Golfmanager

Dameomklædningsrum skal holdes bedre, det gælder
toiletpapir, håndklæder m.m. Det skal være større og bedre.
Mere fokus på æstetik

Tak for forslaget. Det hele skal jo passe sammen og give en positiv unik
oplevelse af klubben. Vi tager det med i eventuelle overvejelser om
udvidelse/modernisering af klubhuset. Ikke enig; vi skal bot sikre os at der er
fyldt op med papir m.m. - kikset enkelte gange. Dameomklædning blev malet i
vinters, fik nye riste, brusere og tæpper.

Kommunikation

KO07

Golfmanager

Nye tiltag skal der informeres om via nyhedsbrev - som f.eks. Ny Det er bestemt også hensigten, og måske er der noget, der er glippet en enkelt
garage til buggy
gang. Men det er netop meningen med nyhedsbrevet.

Kommunikation

KO09

Golfmanager

Synliggør INGO Courseguide for medlemmerne

God ide til nyhedsbrev

Organisation

OR01

Golfmanager

Bedre samarbejde og koordinering mellem klub og restaurant.
Både angående arrangementer og menuer.

Der arbejdes kontinuerligt på at sikre dette samarbejde, og det indgår også i den
nye forpagtningsaftale vi er i gang med at få på plads.

Restaurant/Cafe

RE01

Golfmanager

Etablering af et restaurationsudvalg, der kan være
sparringspartner for cafe, arbejde for bedre samarbejde med
medlemmer, og sikre en bedre kommunikation

Det lyder da som en god ide. Det bør Bo og den kommende forpagter af cafeen
drøfte.

Restaurant/Cafe

RE02

Golfmanager

Cafeens team skal have flere visioner og mere nytænkning

En opfordring, der skal kigges på af Bo og den kommende forpagter af cafeen.

Turneringer

TU01

Golfmanager

Forslag om ikke at have seniormatch og kaninmatch samme
dag. Banen er for optaget for andre.

Bo tager det op med de pågældende. Kunne mandag måske være en mulighed?

Juniorer

JU01

Junior-Udvalg

Der skal etableres et udvalg, der udelukkende har til opgave at
skaffe flere juniorer - gerne 250 i 2020. Spørg Leif Voetmann

Ambitiøst - måske mindre end 250 kan gøre det. Helt enig i at en så bynær bane
som os bør have flere juniorer som medlemmer end vi har p.t.

Udvalg

UD01

Kaninudvalg

Udvalg

UD02

Kaninudvalg og
Begynderudvalg

Et visionært forslag om tilbygning til den nuværende bygning,
som gør plads til Udvidet restaurant, Indendørs simulator
center, større Shop, overnatningsmuligheder m.m.
Opfordring til at etablere en Klub-i-klubben som KUN er for
medlemmer i alderen 18-25 år. Vi skal gøre noget mere for at
holde på Ungseniorerne efter de forlader juniorafd.

Bestyrelsen vil invitere Jens Spir til at fremlægge sine forslag og ideer til
udvidelsen.
Vi vil drøfte det på et kommende møde, men vil gerne have input fra såvel
juniorafdelingen som elite-afdelingen.

Bedre markedsføring af grp. 1, som er en 9 hullers turnering for
Kaninudvalget - opfordring.
spillere, der ikke er kaniner.
Mere dialog mellem begynder og kanin-udvalg i forhold til
Det bør kunne løses via dialog - tages op med de to udvalgs-formænd.
banetilladelse. Der er noget, som ikke er helt som det skal være.
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Ønskeid

Hvor hører det
hjemme?

Klubber-i-klubben

KK01

Klubber-i-klubben

Område

Beskrivelse af ønske/drømmen

Kommentar fra bestyrelse

Klubber-i-Klubben

Indføre demokratiske valg af beslutningsorganer i KiK. Der skal
være klare regler for hvordan der årligt sikres valg til
komite/bestyrelse, og det skal gennemføres

Opfordring til alle KiK'er. Det er vigtigt at KiK'ere signalerer åbenhed ift. Alle
medlemmer. Dette forslag går på komite'en, men bestyrelsen vil gerne generelt
opfordre til, at alle KiK'er evaluerer sig selv og undersøger om der er områder,
hvor man kunne blive endnu mere synlig, åben og involverende ift. resten af
klubbens medlemmer.

KK02

Klubber-i-Klubben

Solsikke - gennemsnitsalderen bør sænkes ved at få tilgang af
yngre spillere

Forslag går specifikt på Solsikkerne, men vi vil egentlig gerne opfordre alle
KiK'ere til løbende at revurdere udviklingen i medlemmerne.

Kommunikation

KO01

Kommuni-kationsØget fokus på målrettet markedsføring på alders-segmenter.
udvalg

Kan kun være enig. Men er lidt i tvivl om, hvor det er vi skal blive bedre? Drøftes i
komm.udvalg.

Kommunikation

KO02

Kommunikationsudvalg

Indfør onlinesponsorat af f.eks. Nyhedsbreve

Har vi allerede. Hvert nyhedsbrev er sponseret af 2-4 sponsorer.

Kommunikation

KO03

Kommunikationsudvalg

Opgrade af hjemmeside. Større fokus på sociale medier og
annonceringsmuligheder.

Enig i at hjemmesiden trænger til en opgradering, herunder tilpasning til
smartphone.

Kommunikation

KO06

Kommunikationsudvalg

Kommunikation

KO08

Kommunikationsudvalg

Kommunikation

KO10

Kommunikationsudvalg

Restaurant

RE01

Træning og træningsfaciliteter

lav brugerundersøgelse om
- hvem læser det fysiske årsskrift?
God ide. Vi tager det op i udvalget.
- hvem anvender de øvrige komm.kanaler (nyhedsbr. M..m)
brug instagram noget mere og få nogle gode billeder og skabt liv
i klubben. Evt. konkurrence om sjoveste billede der uploades
God ide - drøftes i komm.udvalget
under #herninggolfklub
Redesign af hj.side så den er mobil-venlig

Enig. VI undersøger omkostninger og muligheder

Manager

Mere fokus på restaurationsdrift - se restauranten som en
indirekte måde at tiltrække nye medlemmer og sponsorer

Helt enig - vi har gode faciliteter, der kendes af for få.

TR01

Protræner

Trackman bør "sælges" bedre. Evt. via diverse gode tilbud. Brug
den evt. ifm træning, også gruppetræning, så man får lyst til at God ide. Mads kigger på det.
prøve den noget mere.

Træning og træningsfaciliteter

TR02

Protræner

Bedre træningsfaciliteter for det korte spil og bunkerspil

Vil indgå i Mads' og Bo's planer om træningsarealerne ved klubhuset

Træning og træningsfaciliteter

TR03

Protræner

Klippede udslagssteder i fairwayhøjde i modsat ende af
drivingrange

Vil det blive brugt? Mads og Bo bør vurdere

Træning og træningsfaciliteter

TR04

Protræner

Etablering af targets på drivingrange fra 40 - 160 m for hver 20
m.

Vi har jo targets, men der må åbenbart være behov for nogle andre end dem vi
har. Mads vurderer

Træning og træningsfaciliteter

TR05

Protræner

Etablering af dræn foran måtterne. Ser ikke godt ud og giver en Enig, men også et ressourcespørgsmål. Vi vil jo gerne kanalisere ressourcerne
trist oplevelse af drivingrange, når der er vådt.
ind på banen. Baneudvalget bør vurdere sammen med Mads og Bo.

Træning og træningsfaciliteter

TR06

Protræner

På drivingrange skal der være steder hvor vi kan slå fra græs.

Det kigger Mads på.

Træning og træningsfaciliteter

TR07

Protræner

Bedre kundeservice i butikken - bedre vejledning

Vi skal naturligvis have en god kundeservice i shoppen, og det mener vi også vi
har. Og så er der sikkert potentiale til at gøre det endnu bedre. Det må Mads
tage med sig som en opfordring.

Sponsorer/samarbejdspartnere

SS04

Sponsorudvalg

Etabler infotavler, hvor vore sponsorer kan få synliggjort deres
budskaber/produkter.

Bør overvejes af sponsorudvalg

Turnering

TU01

Turnerings-udvalg

Single Golf. Arrangere golfturnering for singler med det formål
at man kan mødes og skabe fællesskaber med andre, som står i Lyder som god ide - det bør være op til turneringsudvalg.
samme situation som én selv.

Turneringer

TU02

Turnerings-udvalg

Der er gode forklaringer på dette, men en opfordring til turn.udvalget om at
Turneringsfee for høj - holder nogle væk. Og Præmier og mad er
begrunde fee og fortælle noget mere om hvordan økonomien hænger sammen.
jo sponseret i forvejen, så hvorfor skal der være en så høj fee?
Og måske kan der fires lidt på fee nogle gange?

Turneringer

TU03

Turnerings-udvalg

Flere par-turneringer

Bør drøftes i turn.udvalg

Turneringer

TU04

Turnerings-udvalg

Flere turneringer med løbende start

Bør drøftes i turn.udvalg.

Turneringer

TU05

Turnerings-udvalg

Flere turneringer med starter efter frokost.

Bør drøftes i turn.udvalg. Nej; vi undgår dem når vi kan da det lukker banen for
meget.

Turneringer

TU06

Turnerings-udvalg

Turneringer bør starte kl. 8 om morgenen, så banen tidligere
kan frigives til andre.

Bør drøftes i turn.udvalg

