
Velkommen til 
Stormøde i

Værløse Golfklub
29. Januar 2017



Formål med dagen

Skabe samarbejde, forståelse og gensidig 
respekt – og et fælles billede af klubben

Indsigt i hinandens opgaver og bidrag til 
klubben – og tættere samarbejde

Vision for klubben



Dagens program

1. Velkomst
2. De vigtigste opgaver i 2017

a) Bestyrelsen
b) Udvalg og klubber-i-klubben
c) De ansatte

3. Eventuelt
4. Frokost



Bestyrelsen

• Strategiske/operationelle udvalg
• Præsentation af bestyrelse og 

kontaktpersoner for udvalg
• Bestyrelsens mærkesager i 2017
• Den langsigtede strategi



Bestyrelsens mærkesager
Bestyrelsesformand Kim Christensen

• Værdiskabelse skal intensiveres
• Helårsklub
• Fastholde en balanceret økonomi
• Medarbejdertilfredshed
• Banens kvalitet skal fastholdes
• Banetilgængelighed
• Implementering af ny hjemmeside
• Kontingentstruktur



Bestyrelsens mærkesager
Bestyrelsesformand Kim Christensen

• Værdiskabelse skal intensiveres

• Fastholde en balanceret økonomi
• Medarbejdertilfredshed
• Banens kvalitet skal fastholdes

• Implementering af ny hjemmeside



Bestyrelsens mærkesager
Bestyrelsesformand Kim Christensen

Projekter for 2017
• Helårsklub
• Banetilgængelighed
• Kontingentstruktur



Bestyrelsens langsigtede fokus
Næstformand Søren Boye



Bestyrelsens langsigtede fokus
Næstformand Søren Boye

Første spørgsmål er
• Driftsorienteret ?
• Visionær ?



Bestyrelsens langsigtede fokus
Næstformand Søren Boye

Andet spørgsmål er
• Hvordan?



Baneservice
Formand Leif Mårtensson

• Servicere vore medlemmer og gæster 
som spiller på banen.

• Sørge for at der er et godt flow på 
banen

• Kontrollere at spillerne på banen har 
rettigheder til at spille den 
pågældende dag.

• Hjælpe klubben med specielle 
opgaver (bl. a  Golfens Dag).



Baneudviklingsudvalg
Formand Finn Holm Nielsen



Begynderudvalg
Formand Eugene Spiro

Udvalgets medlemmer: Inger Frankel, Britt-Mari Risberg, Anette Vindahl 
Olsen, Susanne Bech, Leif Mårtensson, Steen Hagesen, Arne Kristensen. 

Opgave Aktivitet

Blå mandage og 
begynderaktiviteter

Blåmandage, 9 hullers turnering med 
fællesspisning
Træningsaktiviteter på indspil og puttning

Par 3 bane (NYT) Udflugt til andre klubbers par 3 baner med 

begyndere, så de kan få en blødere overgang til 

den store bane. Delvis egenbetaling

Historik 2016 Vi har i løbet af sæsonen haft 35 
prøvemedlemmer og nogle få begyndere.
Vi havde også ca. 20 overvintrende kaniner.
17 har opnået National spilleret og ca. 30 har
meldt sig ind VGK.



Husudviklings-
udvalg
Formand Henrik Sørensen

• Udvendig renovering af 
Sydfløjen (café)

• Maling af bindingsværk 
og fundament på 
Østfløjen

• Udsmykning af café



Juniorudvalg
Formand Lene Sommer

Opgaver Aktiviteter 2017

Tiltrækning og 
fastholdelse af nye 
juniorer primært i 
alderen 7-12 år

"Tag en ven med" - dage, "Tag dine 
børn/børnebørn med i klubben" -
arrangement, arrangement for tidligere 
deltagere på sommerskolerne, Golfens dag.

Talentudvikling Intensiv vintertræning, individuel 
målsætning, træningsdagbog og statistik, 
individuel træning til udvalgte talenter, 
træningslejr i klubben med fokus på golfteori, 
mental træning, kost og fysisk træning.

Give juniorerne et 
sjovt juniorår

Turneringer, sommercamp, sommertræning, 
short game dag, tur til Nordea Masters, 
Sverigetur, Halloweengolf



Kommunikation & 
Sponsorudvalg
Formand Jesper Bach

• Tiltrækning af nye 
sponsorer og skabe 
værdi for nuværende

• Rekruttering af nye 
medlemmer

• Implementering af ny 
hjemmeside



Ny hjemmeside – 1. marts 2017

http://webspinner.dk/vg/

http://webspinner.dk/vg/


Regel & Dommerudvalg
Formand Jane Holm Nielsen

Opgave Aktivitet

Erhvervelse og 

vedligeholdelse af egen 

viden. 

Følge opdatering og 

ændringer via Nyhedsbreve 

fra R&A samt DGU.

Deltage i eksterne kurser.

Undervisning af faddere 

og begyndere.

Undervisning/formidling 

til spillere med 

spillehandicap.

Efterspørge og udvikle 

undervisningsmateriale

Afholde 

undervisningsseancer.

Generel formidling af 

nyheder vedr. regler 

(herunder lokalregler) og 

handicap.

Skriftlig information til 

hjemmeside, nyhedsbrev, 

opslag i klubhusområde.



Sports & Eliteudvalg
Formand Johnny Hansen

Implementering af 
strategiplan 

2020



Strategiplan 2020 elite for Værløse Golfklub

Version 1.0



Vision

Mission

Værdier

STRATEGIPLAN 2020 ELITE



STRATEGIPLAN 2020 ELITE

Visioner:

• VGK’s elite spillere er frygtet af modspillere for deres 
korte spil og mindset

• Alle VGK’s Elitehold har nøgleord som Teamspirit, 
Mentalt styrke samt er godt forberedt til matcherne

• VGK er en attraktiv golfklub som tiltrækker elite spillere
• VGK’s elitehold skal fødekædes fra junior afdeling



STRATEGIPLAN 2020 ELITE

Målsætninger:

• I 2020 skal der være min. 3 nye juniorer på 1. holdet (Dame eller Herrer)

• Efter 2020 skal min. 1 ny junior etableres hvert år på Eliteholdene 
(1. Dame eller 1/2 Herrer)

• I 2020 skal 1. Herrer rykke op i 1. division

• I 2020 skal 2. Herrer rykke op i 3. division

• I 2020 skal 1. Dame holdet være i toppen i 2. division

• I 2020 skal Senior holdet være i toppen af 2. division

• I 2020 skal Veteran holdet være i toppen af 2. division

• I 2020 skal Super Veteran holdet spille under DGU regi



STRATEGIPLAN 2020 ELITE

Misioner:

2017

Disciplin og struktureret 
træning

Fokus på det korte spil 

Individuel vinter træning 
med fokus på det lange spil

Test og statistikker

2018

2017 områder samt

Mindset

Individuelle samtaler med 
spillerne 

Vinder mentalitet

2019

Ikke defineret endnu 2020

Hvordan ser 
”verden” ud i 
2020 når vi 
har leveret 
vores vision



STRATEGIPLAN 2020 ELITE

Værdier

• Engagement
• Sammenhold
• Team spiller
• Klub følelse



Turneringsudvalg
Formand Hanne Saugmann

1. Prioritet

Herunder:

• DGU uddannelse, aktiv medvirken, ansvar

• Teambuilding; hvis vi ikke har et velfungerende TU af tilstrækkelig 
størrelse, vil det gå ud over klubturneringernes antal

• Demotiverende hvis ikke andre ønsker at være med

• Tilrettet kommissorium

• ’Håndbog’ i golfbox til gavn for hele klubben

• Standard for 
turneringsbeskrivelse/fællesorientering/præmieoverrækkelse

Oplæring af ny medlemmer i TU og sammentømring af udvalget 
for at sikre nødvendig kontinuitet.
Ajourføring af de rammer som udvalget arbejder under.
Udvikling af administrative rutiner som kan lette arbejdet med 
den enkelte turnering.



Turneringsudvalg
2. prioritet

Herunder:

• Fælles orientering inden start

• Fokuspunkt pr. gang

• Sikre godt flow på banen

• Ny turneringsformer, evt. løbende parturnering

2017:

• Planlagt 7 turneringer mod 8 i 2016, hvoraf 2 blev aflyst

• Greenkeepernes Hævn venter 1 årstid

• Kun 2 drop-in og kun 1 t blokering baseret på deltagerantal 2016

• Håber at der også kommer sponsorer i år

• Klubmesterskaber – der arbejdes på i samarbejde med pro:

• Slagspilsmesterskaber – ikke 36 huller på en dag, men 2 x 18 huller over to dage

• Hulspilsmesterskaber – spiller sig i kvalifikation og semi- og finale afvikles over 
en dag hvorved banen blokeres mindst muligt

• Forventer deltagelse af klubbens elite med opbakning fra eliteudvalg og pro, 
ellers ej relevant med KM

Klubturneringer skal være afvekslende og gennemføres optimalt, 
også hvad angår blokeringer.



Turneringsudvalg
3. prioritet

Herunder:

• Ved planlægning og opsætning af turneringer

• Ved baneopsætning / cross country / greenkeepernes hævn / tættest 
hul præmie

• Ved præmieindkøb

• Ved spisetilbud, præmieindkøb

• Efter behov, ex. junior (2-gen.), elite (klubmest.), begynder (blå 
mandag)

Godt samarbejde med sekretariat, greenkeepere, proshop, cafe 
og øvrige udvalg.



Dameklubben
Formand Anni Saabye

1. Vi vil forsøge at integrere nye 
medlemmer ved at invitere dem til at 
spise med bestyrelsen forud for vores 
infomøde den 5. april. De vil således 
blive orienteret om Dameklubben, se 
bestyrelsen samt lære de andre nye at 
kende

2. Få sekretariatet til at give besked om 
nye medlemmer i Dameklubben, 
således at de kan få tilsendt vores 
velkomst-pjece.

3. Forsøge at få flere til at deltage i vores 
turneringer.



Herreklubben 2017
Formand Jan Martinussen

Fokuspunkter

1. Tilrettelægge en spændende sæson 
for herreklubbens medlemmer

Aktionsplan

1. Gør som i 2016 (og 15, og 14, og 13) 
– ”If it ain't broke, don't fix it”

2. Udnytte banens kapacitet

3. Sikre frisk blod til de aldrene vener

2. Vi skal være så mange, så vi 
udnytter banen – og så få, så alle 
kan spille

3. Reklamefremstød ved harematcher 
– indlæg på klubbens hjemmeside, 
nyhedsbrev og e-mail til alle herrer



Morgenfruerne
Formand Jeanette Dam

• Medlemshvervning og 
fastholdelse

• Socialt samvær

• Varierede spilleformer



Turferne
Næstformand Bent Elley

Opgave Aktivitet
Turneringsplan At præsentere og gennemføre en 

spændende turneringsplan 2017 med 3 

løbende turneringer, eclecticturnering, 6-7 

forskellige 1-dags turneringer bla på 

fremmede baner samt en 2-dages 

sommertur.

Hjemmeside At koordinere Turfernes hjemmeside med 

Golfklubbens nye hjemmeside.

Golfcafe Aftale med Golfcaffens nye forpagter om 

forudbestilling af håndmadder til 45-50 

Turfere hver torsdag.



Sekretariatet
Klubmanager Tine Lunding Strunch og 
Klubsekretær Pia Fly Pedersen

• Kommunikation og information via
• Ny hjemmeside
• Nyhedsbreve
• Facebook
• Opslag

• Proaktiv kundeservice: 
• Overfor medlemmer, gæster,  udvalgsmedlemmer, check af 

bookninger og optimering af blokeringer i Golfbox, 
”Hilsepligt”, smalltalk/personlig kontakt, uopfordret hjælp 
til udvalg.

• Økonomistyring, herunder
• Afdelingsregnskaber (Klub, Sekretariat, Bane, Pro og 

Restaurant)

• Koordinering
• Ugentlige funktionsmøder, især tæt samarbejde/opfølgning 

på ny forpagter.



Greenkeepere
Chefgreenkeeper Jesper Kristensen

Greenkeepernes tre vigtigste opgaver for 2017, findes 
ikke. Vi har ca. 200 vigtige opgaver..

Opgave Aktivitet
Greenkeeping for alle Banen for alle.

Topdress af fairway Nødvendigheden af topdress.

*Hvorfor?

*Hvordan?

*Hvornår?

Greens Kompost te, hastighed, trueness.



Trænere
Benjamin Vrang & Thomas Lindhardt

• Nyt koncept "Gå til Golf" sæsonhold
• Gå til Golf individuel tilmelding
• Fast ugentligt begynderhold med 

individuel tilmelding
• Individuel Trackmanundervisning
• Kender du dine længder - opmåling
• Individuel undervisning
• Banelektioner
• Halvdagskurser 3 timer



Proshop
Thomas Lindhardt & Lene Sommer

• Service og rigtige salg
• Prispolitik  
• Reparationer 
• Returpolitik og reklamationer (bytter 

indenfor 14 dage)
• Sponsering - opbakning og støtte - gensidig 
• Organisering og åbningstider

Handel lokalt !
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Tak for i dag – god sæson 2017


