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Velkommen til årets Stormøde

• Bestyrelsen
• Bordet rundt
• Diverse informationer
• Det sociale liv



Tillykke

… til vores modtager af Nordeafondens pris 

Det Gode Liv



Tillykke

… til vores nye leder af Sekretariatet



Sekretariat - ansvarsområder



Udvalg

• Husudviklingsudvalg nedlægges

• Sponsor- & Kommunikationsudvalg nedlægges

• Ny stilling oprettes - klubkoordinator

• Seniorudvalg oprettes

• Ad hoc udvalg - 25 års jubilæums udvalg

• Ad hoc udvalg - Ombygningsudvalg
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Bestyrelsen

Ansvarsområder

• Vision, mission og udvikling
• Økonomi
• Personale
• Banen, anlæg og ejendomme
• Forpagtere

• Balanceret økonomi

• Banens stand - plejeplanen følges

• Fremtidens golfer - medlemstyper og 
kontingentstruktur

• Intro program for nye medlemmer

• Det sociale liv - på tværs af eksisterende 
grupper

• 25 års jubilæum

Fokus 2018



Baneservice
Formand Leif Mårtensson

• Kontrol af spillerrettigheder på banen
• Vi vil være opmærksom på, om der rettes 

nedslagsmærker op på greens
• Flow på banen – gøre opmærksom på hvis der 

spilles for langsomt – og ikke lukker igennem
• Yde den fornødne service overfor vore 

medlemmer og greenfee-gæster



Baneudvalg og Greenkeepere
Formand Henrik Sørensen & Chefgreenkeeper Jesper Kristensen

Status bane
• Vand
• Greens
• Vinterbane/Cross Country



Baneudvalg og Greenkeepere
Formand Henrik Sørensen & Chefgreenkeeper Jesper Kristensen

Dræning
• Udført dræn virker
• Fortsat dræning
• Alternative tiltag



Baneudvalg og Greenkeepere
Formand Henrik Sørensen & Chefgreenkeeper Jesper Kristensen

Kommende sæson
• Følge plejeplan
• Ændre daglige vaner



Begynderudvalg
Formand Eugene Spiro

Nye tiltag 2018
• Tee 35
• Spil på fremmede baner
• Ni hullers turnering i weekend, 

som forsøg



Juniorudvalg

Formand Lene Sommer

• Tiltrækningsaktiviteter, skolegolf, 
sommergolf, DGU juniorugen, Golfens Dag.

• Sociale aktiviteter, sommercamp, short 
game dag, sverigetur, halloween golf, 
julebingo, bowling, minigolfturnering etc.

• Elite-boblere 11 stk, træningslejr, 
turneringserfaring, træningskultur, 
målsætning, individuel udvikling.

• DGU Sub-elite rangliste turnering

• Turneringer, forår, sommer, juniorpokal

• Distriktsturnering



Kommunikation & Sponsorudvalg
Formand Søren Thorsen

Kommunikation
• Den nye hjemmeside skal opdateres, vedligeholdes og nye tiltag skal lægges på, 

bla droneoverflyvning, vi har stadig stor glæde af 
Årets ildsjæl 2017: Mike Hagelskjær

• Nyhedsbreve 1-2 gange om måneden
• Hvervekampagne nye medlemmer

Sponsorer
• Fornyelse/forlængelse – vi mangler at forny 3 aftaler
• DanBørs ny sponsor i 2018 (vendt tilbage) – sponsor for Blå Mandag
• Budget er 300 tkr, vi mangler 60 tkr på nuværende tidspunkt
• Team Rynkeby dagen – stor succes, gentages i 2018

Fordeling af udvalgets arbejde i 2018 afventer beslutning om ny udvalgsstruktur.



Regel & Dommerudvalg
Formand Karin Brandt

• 5 i udvalget: Birgit, Søren, Ole og Per
• Nye regler træder i kraft 1.1.2019
• 7 er tilmeldt regelopdatering hos DGU
• Regel undervisning begyndere i 2018



Strategiplan 2020 elite for Værløse Golfklub

Version 1.0

Sport & Eliteudvalg
Formand Johnny Hansen



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

Status efter 2017 sæson

• 3 junior fik debut på H2
• 2 andre juniorer fik en del kampe på H3
• Det var en kæmpe succes

Plan for 2018
• Et ekstra Dame hold med 1 junior som får debut
• Forventer at mellem 2 – 5 junior for debut på H3
• 8 – 12 junior på Elite holdene
• Mentalt træning – arbejdes pt. på flere tiltag
• Fokus på at Nicolaj Knak bliver godt integreret   



Turneringsudvalg
Formænd Anne-Lise Hansen og Hanne Saugmann

• Overordnet planlægning



Turneringsudvalg
Formænd Anne-Lise Hansen og Hanne Saugmann

• NYHED – Løbende hulspilsturnering

• NYHED – Løbende mixed parturnering



Dameklubben
Lene Larsen & Jette Hansen

Dameklubbens fokus/tiltag for 2018

Åben damedag
• Vi vil arrangere åben damedag onsdag den 27. juni i jubilæumsugen
Fokus på spiseturneringerne
Forsøge at efterkomme medlemsønsker herunder bl.a:
• Ikke at lave dobbelt-starter, hvis der er ledige huller.
• Flere forskellige turneringsformer.
• Få en af klubbens regelkyndige medlemmer til at opfriske droppereglerne til 

Infomødet  den 11. april
• Lave Nisseturnering igen efter den har været nedlagt i 2 sæsoner.
Benytte Order of Merit i Golfbox til vores løbende turneringer.
Lave en håndbog til Golfbox til brug ved turneringer.
Nye medlemmer:
• Vi vil igen i 2018 invitere evt. nye medlemmer til at spise med 

bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart inden vores Infomøde den 11. april



Herreklubben
Formand Jan Martinussen



Morgenfruerne
Formand Jeanette Dam

• Medlemshvervning og 
fastholdelse

• Socialt samvær
• Varierede spilleformer



Turferne
Formand Steen-Erik Hansen

Aktiviteter:
• 3 løbende turneringer over 5 torsdage, hvor de 3 

bedste resultater er gældende. Afsluttes med en 1-
dags turnering med præmier for dagens turnering. 
Denne dag er der ligeledes præmier for den løbende 
turnering i alle 3 rækker.

• Eclectic turnering over hele sæsonen, hvor man 
noterer den bedste scorer på alle huller og således 
oparbejder et idealscorekort.

• Vi arrangerer spil på fremmede baner 4 torsdage i 
sæsonen. I 2017 har vi været på Asserbo, Gilleleje, 
Skovbo og Greve.

• To gange i løbet af sæsonen er der spillet en 
fælles turnering, hvor turfer/morgenfrue danner 
hold i en greensome. Den ene gang inviterer 
Turferne på en torsdag og den anden gang 
inviterer Morgenfruerne på en mandag.

• Vi arrangerer sommertur hvert år i august. I 2017 
gik sommerturen til H. C. Andersen Golf i 
Bogense.

• Turferne holder julefrokost i restauranten hvert 
år den første torsdag i december. Inden selve 
frokosten er der en 9-hullers turnering, der 
spilles med et jern og en putter. 

95 medlemmer i klubben for herrer, der er fyldt 55 år.

40-50 friske Turfere spiller torsdage, mødetid klokken 07:15. 
Ved lodtrækning sammensættes bolde, som starter i en baglæns gunstart.



• Aktiviteter på banen i uge 26

• Aktiviteter uden for banen i uge 26

• Mad/Drikke i uge 26

• Jubilæumsfest 

• Kommunikation

• Jubilæumstilbud 

25 års Jubilæum, Liuming Qin



25 Års Jubilæum

Aktiviteter på banen i uge 26

• Junior CUP + VGK CUP lør. 23/6 VGK 

• 4-kløver invitationsturnering søn. 24/6 4-kløver 

• Åben turnering (Par) 

(Type: Casino el. Irish rumble hold)    man. 25/6  Alle

• Herre åben turnering tir. 26/6 Alle herrer

• Dame åben turnering ons. 27/6  Alle damer

• Juniorer fra 4 kløver tor. 28/6 4-kløver 

• Sponsorturnering tor. 28/6 Sponsor

• Partner turnering (Bestball) fre. 29/6 VGK

• Greenkeepernes hævn lør. 30/6 VGK

• 9 huller for (fra. Kl. 16:00) man. + ons. Nybegyndere

• 9 huller for (fra. Kl. 16:00) tir. + tor. VGK

• pit-stop arrangement ml. hul 11 og 12



25 Års Jubilæum

Opgaver: 

• Turneringsforberedelse 

- Antal af turneringer, dato, starttid (aftalt med Jesper) 

- Skaffe sponsorer/Turneringsprogram

• Turnering, udførsel

- Turneringsleder/dommer/

- Bane service/pit-stop arrangement

- præmieoverrækkelse og spisning (hvis der er noget)

25J- Turneringsudvalg dannes af 

• En fra hver K-I-K: 

- Dameklubben/Herreklubben/Morgenfruerne/Turferne

• En fra udvalg

- Turneringsudvalg/juniorudvalg/Begynderudvalg

- Baneservice (?)/Regel- & Dommerudvalg (?)

• Sekretariatet

Hvad nu?



25 Års Jubilæum

Aktiviteter udenfor banen i uge 26

• Kroket golf på Kortspils-bane Uge 26

• Lotteri (præmier doneret af medlemmer) Uge 26

• Blomsterring omkring VGK Uge 26

• Sundhedscheck (Blodsukker, -tryk kondition osv) Lør. + søn

• Pro-shop tilbud (Træning, udstyr/Tøj) Uge 26

Mad/Drikke i uge 26

• MENU fra kantine, feks. Uge 26

- Grill i gården

- Happy-hour

- Fredagsbar

• Kagekonkurrence Lør 30



25 Års Jubilæum

Opgaver: 

• Kroket golf (Set-up) + Arrangere kroket golf spil

• Lotteri (skaffe, samle præmier, salg) 

• Hjælp med blomsterring

• Arrangere sundhedscheck

• Pro-shop tilbud

• Hjælp med pit-stop arrangement (?)

• Aftale med kantine om madmenu i uge 26

• Arrangere kagekonkurrence

25J- Aktivitetsudvalg dannes af 

• Dameklubben/Herreklubben/Morgenfruerne/Turferne

• Greenkeeper

• Pro-Shop

• Sekretariatet

• Andre Frivillige??

Hvad nu?



25 Års Jubilæum

Jubilæumsfest (18.30 til 24:00)

• Deltagere: Alle VGK medlemmer

• Lokale: Klubrestaurant, klubhus, telt (Afhænger af deltagerantal)

Festprogram

• Spisning/Drikke

• Tale: VGK formand og Kommunens Borgmester

• Markere de medlemmer som har været med fra klubbens start

• Underholdning (revy) udført af: 

- Dame, Herre, Morgenfruerne, Turferne, Junior

- Medarbejderne

- Bestyrelsen

• Orkester med musik & dans

• Engagere Thorbjørn Olesen (deltagelse, præmier, donation etc.)



25 Års Jubilæum

Opgaver: 

• Find ud af hvad max. antal, Tilmeldingsfrist

• Udarbejdelse af invitation 

• Undersøge mulighed for kamera, TV idet festen muligvis 

holdes i flere rum 

• Opfølgning af underholdning (revy) forberedt af K-I-K, 

medarbejdere, bestyrelse 

• Aftale med kantine om mad/drikke 

• Arrangere musik & dans

• Undersøge mulighed med Thorbjørn Olesen 

25J- Festsudvalg dannes af 

• Urs Kent, Pia Boye

• Fra Dameklubben/Herreklubben/Morgenfruerne/Turferne

• Sekretariat

• Andre Frivillige?

Hvad nu?



25 Års Jubilæum

Kommunikation

• Klubbens nyhedsbreve indeholder: Storytelling (denne måneds 

jubilæumshistorie).

• Nedtælling til J-ugen, sæt X i kalenderen etc. 

• Pressemeddelelser til lokale medier og golfmedier

• Nyheder, artikler på hjemmesiden

• Facebook aktiviteter - gamle billeder før/nu billeder mv., ”Kan du 

huske den gang”



25 Års Jubilæum

Opgaver: 

• Skriv eller samle materiale om J-25 til:

- Klubbens nyhedsbreve

- Lokale medier og golfmedier

- VGK hjemmesiden

- Facebook

25J- Kommunikationsudvalg dannes af 

• Kommunikationsudvalg 

• Karin Heindorff, Randi Herdis

• Sekretariatet

• Andre Frivillige?

Hvad nu?



25 Års Jubilæum

Jubilæumstilbud:

• Add-on tilbud til nye medlemmer

• Tilbud på konvertering fra senior uden indskud til senior med indskud

• Tilbud til passive medlemmer

• Særlige tilbud til tidligere greenfee-gæster

• Comeback tilbud til passive/tidligere medlemmer

• Billig greenfee hele juli måned

• Spil-og-spis tilbud til greenfee-gæster



Café
Ricardo Cano



Proshop

Lene Sommer og Thomas Lindhardt

• Ny Protræner Nicolaj Knak

• Træning, prisniveau holdes dog inkl trackman
ved behov, gruppetræningstilbud øges, eks. 
begynder 2015 hold, dametræning etc.

• Loyalitetskort med rabatordning

• Udstyrsbrands: Cleveland Srixon, Callaway, 
Mizuno, Taylormade, Titleist, Cobra og Wilson 
Staff

• Herretøj: Lindeberg, Under Armour, Abacus. 
Dametøj: Daily, Röhnisch og Abacus. Sko: 
Footjoy, Ecco, Adidas og Under Armour.

• Åbningstider fra 1. april, hverdage 9-18 
(fredag 9-17) weekend og helligdage 9-15



Information fra Sekretariat
Pia Fly Pedersen

Aktivitetsplan 2018
• Golfens Dag – 22. april
• Åben hus  dage juni-juli-august
• Blokeringer KiK – tilpasses?
• Bookningsregler juli måned
• Weekends 6.00-8.00 åben for greenfeegæster

Hvervekampagne 2018
• Hvervekampagne blandt medlemmer, hvervepræmie. 

VG Flex Golf og Træningskort til passive

Nyt vouchersystem til greenfeebilletter



De sociale liv
Michael Hauskou



41

Tak for i dag – god jubilæumssæson 2018


