MILJØPOLITIK FOR VÆRLØSE GOLFKLUB
Vi skal i Værløse Golfklub tilbyde golfspil af høj kvalitet til vore medlemmer og gæster med mindst mulig
miljøpåvirkning i relation til tekniske muligheder og hensyn til forretningen. Vi vil til enhver tid operere i
overensstemmelse med relevant miljølovgivning, regler og direktiver, og vi vil bestræbe os på at forebygge
forurening og i miljømæssig henseende udøve best practice i alt hvad vi gør. En sikker og sund arbejdsplads
skal til enhver tid opretholdes for vores medarbejdere.
Det er vort ønske, at banen spillemæssigt opretholder et kvalitetsniveau, der ligger over de fleste andre
golfbaners niveau af hensyn til klubbens medlemmer, deres gæster samt klubbens greenfee-gæsters totale
golfoplevelse.
Værløse Golfklubs virke skal til enhver tid tage hensyn til golfens miljømæssige, rekreative,
uddannelsesmæssige og sociale betydning.
Vi vil derfor efter bedste evne:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fremme miljøbevidsthed blandt vore medarbejdere og tilskynde dem til at arbejde på en miljømæssig
forsvarlig måde med et fast tilsagn om at træne, uddanne og informere vores medarbejdere om
miljøspørgsmål, der kan påvirke deres arbejde.
Tilskynde klubbens deltagelse i udviklingsarbejde omkring miljøvenlig pleje og drift af golfbaner.
Fremme miljøbevidstheden blandt vore medlemmer ved information om klubbens miljøstrategi,
miljøtiltag og miljømål og derved tilskynde til, at alle som benytter klubbens anlæg bidrager realisering
af de af klubben løbende opstillede miljømål.
Gøre miljøarbejdet til en integreret del af klubbens aktivitet ved at udvide kommissorierne for
Baneudvalg og Husudvalg. Baneudvalgets kommissorium udvides med initiativer i relation til
miljøinitiativer i banedriften, og kommissoriet for Husudvalget udvides til at også indbefatte miljø i
relation til bygninger og tilstødende arealer.
Udpege et bestyrelsesmedlem som ansvarlig for koordinering af klubbens Miljøarbejde.
Miljø tilføjes som et fast punkt på Bestyrelsens mødeagenda.
Med love og miljøkrav som udgangspunkt, til stadighed at forbedre vor miljøindsats og minimere de
sociale konsekvenser og eventuelle skader af aktiviteterne ved jævnligt at gennemgå vores miljøpolitik
i lyset af vores nuværende og planlagte fremtidige aktiviteter.
Vælge teknik, materialer og transporter med mindste mulig miljøpåvirkning og holde hus med energi,
vand, råstoffer og andre ikke fornyelsesbare ressourcer samt have fokus på, at bæredygtige produkter
benyttes i størst mulige omfang.
Bestræbe os på at gøre vort miljøarbejde kendt via en åben og saglig dialog med vore medlemmer,
Furesø Kommune, sponsorer, leverandører, relevante miljøorganisationer og andre interessenter.
Revidere Miljøarbejdet årligt og offentliggøre miljøarbejdet åbent.

Eksempler på konkrete miljøtiltag:
•
•

Minimere pesticidforbrug, vandforbrug og gødningsforbrug.
Fremme effektiv udnyttelse af materialer og ressourcer i hele vort anlæg, herunder vand,
gødningsprodukter, kemikalier, elektricitet og andre ressourcer, især dem, der er ikke-vedvarende.
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•
•
•

Reducere affald i forbindelse med klubbens drift ved genbrug og genanvendelse. Reducere affald fra
spillere på banen ved retningslinjer om tees, indpakningsmaterialer, rygning med videre.
Integrere miljøhensyn og miljømål på en omkostningseffektiv måde i alle relevante
forretningsmæssige beslutninger, herunder køb af produkter fra miljømæssigt ansvarlige
leverandører.
I udviklings- og plejeplanen for hvert enkelt hul indarbejde tiltag for at reducere miljøbelastning.
Planen revideres hvert år og gennemførte miljøtiltag og opnåede resultater gøres rede for i den årlige
miljørapport for banen.

Banen skal derfor passes og udvikles, således:
•
•
•
•
•
•

At den indgår naturligt i den omliggende natur og iht. kommunens lokalplan.
At flora og fauna belastes mindst muligt - og gerne styrkes - hvorfor brug af pesticider, der kan
indebære en risiko for forurening, kun anvendes i absolut nødvendigt omfang og ikke i større mængde
end den, Dansk Golf Union til enhver tid har indgået aftale om med Miljøstyrelsen.
At flora og fauna belastes mindst muligt - og gerne styrkes - hvorfor der kun anvendes gødning på
områder, hvor banens beskaffenhed og optimale brug kræver dette, og kun således at mængden er
afvejet under hensyn til det konkrete behov.
At vandingsvand så vidt muligt hentes som overfladevand fra banens søer.
At andre tiltag, som positivt kan bidrage til at skabe en golfbane i pagt med naturen, påskønnes.
At de naturmæssige værdier på og omkring banen bevares, plejes og udvikles i overensstemmelse med
beliggenheden mellem land og by.
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