
REFERAT  
 

 

Stormøde Værløse Golfklub 30. januar 2016 
 

 1 30-01-2016 

  Deltagere: 

Bestyrelsen:   
Kim Christensen KC Formand/kontakt til Husudviklingsudvalg 
Søren Boye Nielsen SBN Næstformand/kontakt til Regel og 

Dommerudvalg+Handicapkomité 
Annette Skøttrup AS Kasserer/kontakt til Baneservice 
Jesper Clausager JC Bestyrelsesmedlem/kontakt til Juniorudvalg og Klubudvalg 
Christina Sund CS Bestyrelsesmedlem/kontakt til Kommunikation og 

Sponsorudvalg, Begynder- og Turneringsudvalg 
Jan Kyhse-Andersen JKA Bestyrelsesmedlem/kontakt til Sport- og Eliteudvalg og 

Baneudviklingsudvalg 
Udvalgsformænd:   
Leif Mårtensson LM Baneservice 
Finn Holm Nielsen FHN Baneudviklingsudvalg 
Eugene Spiro ES Begynderudvalg 
Henrik Sørensen HS Husudviklingsudvalg 
Lene Sommer LS Juniorudvalg 
Ole Nielsen ON Afgående formand MMS-udvalg 
Jesper Bach JB Kommunikation og Sponsorudvalg 
Jane Holm Nielsen JHN Regel- og Dommerudvalg 
Gitte Alkestrup Stumpe Olsen GO Sports- og Eliteudvalg 
Anne-Lise Hansen ALH Turneringsudvalg 
Hanne Saugmann HSA Turneringsudvalg 
Klub-i-klubben:   
Jan Martinussen JM Formand Herreklubben 
Anne Kaae (for Anni Saabye) AK Formand Dameklubben 
Ansatte:   
Tine Lunding Strunch TLS Klubmanager 
Pia Fly Pedersen – referent PFP Klubsekretær 
Jesper Kristensen – afbud JK Chefgreenkeeper 
Thomas Lindhardt – afbud TLH Head Pro 
Benjamin Vrang BV Pro 

 

Referatet indeholder alene supplerende information, indlæg, spørgsmål til 

præsentationen ”Stormøde i Værløse Golfklub 30. januar 2016”, hvoraf 

dagens indlæg fremgår. 

1. Velkomst og program v/bestyrelsen 
KC bød velkommen. Takkede specielt Ole Nielsen for hans tid som formand for MMS-udvalget gennem mange 

år. Jesper Bach tiltræder som formand for det nye Kommunikation og Sponsorudvalg.  

KC præsenterede formålet med og program for dagen. 
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2. De vigtigste opgaver i 2016 
A1 Bestyrelsen 

SBN, nyt medlem i bestyrelsen præsenterede kort sig selv. 

Bestyrelsens fokus er at skabe værdi for medlemmerne.  

Kort info om forpagter processen og udfordringerne med køkkenet. 

LS: Hvilken type restaurant, vil VGK have? 

SBN: Forpagter, der forstår golfspillerens behov og kan skabe god stemning, socialt samlingspunkt. 

Egenproducerede varer. Også tilbud til dem, der gerne vil have lidt mere end ”3 håndmadder og en øl for 100 

kr”. Det er et krav, at de nye forpagtere kan tilføre eller skabe anden forretning i klubrestauranten. 

LS: Hvordan kan vi i udvalgene disponere lokalerne? 

SBN: Ombygning gør, at 1. salen kan udnyttes, selvom der er selskab i stueetagen. 

Forventer, at det hele står klar 1. april 2016. 

AK: ”Nogen” bør lære den nye forpagter noget om golf, GolfBox, turneringsformer mv. 

B1 Sekretariat 

Opsøgende overfor medlemmer, gæster, udvalgsmedlemmer. Målrettet kommunikation overfor nogle 
medlemsgrupper med henblik på fastholdelse og hvervning af medlemmer. Tæt økonomi- og likviditetsstyring. 
Klubbens funktioner skal fremstå som én enhed overfor gæster og medlemmer. 
 
B2 Greenkeepere 

FHN gennemgik i JK´s fravær de væsentligste opgaver i 2016 for greenkeeperstaben. 

B3 Pro-er 

Evalueret 2015 sæsonen. Anderledes i 2016 – 3 opgaver/nye initiativer ud over højt fokus på enkelt lektioner, 

elite og juniortræning. VGK´s medlemmer booker mest enkeltlektioner. Tiltag med gruppetræning under 

forskellige temaer. Begynder PLUS kursus og muligheder med TrackMan. 

YC: Er det succes med dametræning?  

LS: Dem, der blev gennemført var en succes. 

TLS: Det skal markedsføres for at øge kendskabet til udbuddet. 

JC: Findes der uddannelse i ”baneadfærd”.  

BV: Der bliver sat 2 trænere på, også på banelektioner for nye spillere.  

LM: Det gør vi også en del ud af i Begynderudvalget. 

Gratis fællestræning for seniormedlemmer bliver afskaffet. 
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B4 Proshop 

HSA: Hvad med gæster, når shoppen er lukket?  

TLS: Sekretariatet har bolde, handsker, tees.  

LM: Kan mandagsåbningstiden udvides mandag, hvor begynderne er der?  

LS: Ikke muligt lige nu. 

Shoppen kan bestille alle mærker udstyr hjem. 

JKA: Bliver sortimentet udvidet?  

LS: Sko fra Adidas, mere fra Abacus, flere køller til udlån.  

Efterspørgsel på Titleist ProV1. LS: Der er ingen marginal på den. 

Demodage er planlagt, bliver slået op på hjemmesiden.  

Det er muligt at se i Pro-ernes kalendere i GolfBox, hvornår de er i shop/har undervisning. 

C1 Baneservice 

15 medlemmer. Service med vand m.m. genoptages i 2016. Vagtplan med 2-3 vagter per medl per måned. 

HSA: Ønske om banekontrol onsdag eftermiddag, på damedag for at speede tempo op. Ligeledes lørdage og 

søndage eftermiddage. 

LM: Giv venligst besked, hvis baneservice buggy bruges af andre. 

JC: Vi bør køre kampagne for opretning af nedslagsmærker. 

MobilePay label til Baneservice 

LS: Retningslinjer bør findes for at spille hvid tee. 

 

C2 Baneudviklingsudvalg 

 

Green hul 2 skal hæves i bagkanten. Green hul 1 skal rettes lidt op. Det er disse tiltag m.fl., der bliver 

identificeret i baneudviklingsudvalgets banegennemgang. 

 

YC: Kan medlemmer komme med forslag? 

FHN: Input er altid velkomne. 

ES: Et ønske er en vandpost mere på banen. 
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C3 Begynderudvalg 

Stor tilslutning til hare- og kaninturneringer. ES vurderer, at behovet for 9-hullers turneringer med efterfølgende 

socialt samvær er et behov blandt mange af klubbens medlemmer. Møde med Turneringsudvalget om 

samarbejde på tværs. 

 

CS: Var det en ide, at Pro-erne også tog DGU-kursus, som hjælpetrænerne har gennemgået? 

 

 

C4 Husudviklingsudvalg 

 

Rapport fra Teknologisk Institut påpegede problemer med restaurationsbygningen (sydfløjen). Greenkeeperne 

har lagt dræn ned rundt om bygningen og terrassen lægges om, så vand ikke løber ind mod bygningen. Målinger 

viser, at tiltagene allerede har sænket fugtigheden i bygningen. 

 

Indendørs følger vi et oplæg fra indretningsarkitekt, i det omfang økonomien er til det. HS informerede om de 

forskellige ideer, der har været til udvidelser af restaurantlokalet. Den løsning, der er valgt nu, er inden for de 

økonomiske rammer vi har. 

 

HS gennemgik status på indvendig indretning. 

AK: Kan et pokalskab tænkes ind? 

 

C5 Juniorudvalg 

60 juniormedlemmer, som indgår i et træningsforløb. Målsætningen var tidligere 100, justeret til 80. 

 

HSA: God ide med at adoptere en voksen/et barn.  

LS: Introduktionstilbud til juniorer bliver justeret i 2016.  

 

Der har været forsøgt med samarbejde med 2 skoler i kommunen. Falder på mængden af børn og betaling for 

trænerne.  

 

C6 Klubudvalg 

Problemer med for få tilmeldinger. Arrangementer udenfor golfsæsonen bliver godt modtaget. Ser frem til 

samarbejde med nye forpagtere.  

 

C7 Kommunikation og Sponsorudvalg 

Det nye udvalg startede op med en brainstorm på første møde, som der vil blive samlet op på på de kommende 

møder.  

Ambition om at få fat i nogle større sponsorer. Potentielle kontakter modtages gerne. 

Mulighed for ad hoc udvalg ønskes, f.eks. til ny hjemmeside. Stort behov for bedre eksponering af sponsorerne.  

PFP: Vi får andre og flere digitale eksponeringsmuligheder for sponsorer, som skal udnyttes. 

LS: Tænke kreativt, ex Andersens & Martini sponsorering af hole-in-one forsikring til Greenkeepernes hævn. 
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C8 Regel og Dommerudvalg 

JHN informerede kort om nyhederne i EGA handicapsystemet, og opfordrede alle til at læse DGU´s korte 

vejledning og købe den lille udgave af de nye golfregler 2016-19. Info findes på hjemmesiden og kommer med i 

næste nyhedsbrev til medlemmerne. 

 

C9 Sports- og Eliteudvalg 

Vi har mistet 4 Herre 1 spillere til 2016 sæsonen. 

Juniorerne skal være fødekæde gennem Herre 3 holdet. 

Mangler tilgang til Dameholdet. 

Regionsgolfen er også en del af udvalgets ansvarsområde.  

 

Skal bruge 4-8 medlemmer til Starter-Team. Offentliggørelse på hjemmeside har allerede givet 1. Kommer med i 

nyhedsbrev. 

 

C10 Turneringsudvalg 

Tæt samarbejde med Begynderudvalget om udviklingen i 9-hullers turneringer. Idé om udvikling af ”Blå 

mandag”. 

Forsøg med C-række til åbningsturneringen. 

3 nye medlemmer i TU igen i år. Stort behov for oplæring/uddannelse. 

Enkelte opgaver ”outsources”, ex cross country turneringen og greenkeepernes hævn. 

 

C11 Dameklubben 

Formål: Spille turneringsgolf og være MEGET sociale. 

Rekruttering til Dameklubben. Pt. ca 130 medl. Infoaften i april. Ny folder med opfordring til alle damer. Gerne 

løfte begyndere over til Dameklubben, tilbyder at komme en begynderaften og fortælle om Dameklubben.  

ES: Begynderudvalget reklamerer for Dameklubben.  

Idé om 9-hullers turnering også i Dameklubben, er taget ind.  

Problemer med firkløver herrer, der booker onsdag eftermiddag, når tiderne bliver frigivet, fordi damerne ikke 

udnytter tiderne. 

 

Herreklubben 

Medlemmer rekrutteres i begynderudvalg og medlemstilgang. Der vil blive forfattet et skriv til hjemmeside og 

nyhedsbrev.  
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Herreklubbens jubilæums sommertur går til Timmendorfer Strand.  

 

YC: Forslag om et fællesarrangement Dameklub/Herreklub 

TLS: Får nye medlemmer info tilsendt?  

 

Dameklub/Herreklub forsyner sekretariat med en standardskrivelse til nye medlemmer. 

 

 

3. Drøftelse af klubbens generelle udvikling og fremadrettede prioriteringer 
 
Punktet udgår i dag pga tidsmangel. KC opfordrede udvalgene til at tage det på udvalgsmøder og give det til 
bestyrelsens repræsentant for udvalget. 

 
 

4. Eventuelt 
Aktivitetsplanen for 2016 er på plads og godkendt. 

KC uddelte kuvert til udvalgsformændene med en hilsen og GF billetter til hvert frivillige udvalgsmedlem. 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde vil udvalgsarbejdet præsenteret i dag blive drøftet og en formel 

godkendelse bliver udsendt sammen med præsentationen for i dag. 

ON: Medlemsrekruttering har fyldt meget i MMS-udvalg gennem årene. Opfordrer til, at der forsat er fokus på 

medlemsrekruttering. Det og fokus på fastholdelse bliver meget vigtigt for at komme i mål med 

medlemsbudgettet.  

ON: Har VGK en strategi, hvis f.eks. Scandinavian ændrer struktur, og sænker kontingent og øger 

medlemsantallet? 

KC: Nej, vi har ikke planer for hvad, vi gør specifikt i dette tilfælde. Men vi kan agere relativt hurtigt ud fra den 

løbende rapportering, vi modtager. Det kunne eksempelvis også være en diskussion, om vi f.eks. skal have en 

plan for kun at være 1.000 medlemmer på sigt. 

KC takkede for indsatsen i dag og ønskede God sæson 2016.  

Næste Stormøde: 28. januar 2017. 

 

2016.01.30.pfp 


