
AGC-strategiske fokusområder 2020    bilag 2 

 
For at arbejde mod vores vision og opfylde vores mission:  

 

”At være den hyggeligste golfklub i Danmark - med sporten i højsædet, der tilbyder golfoplevelser og socialt 

samvær i hyggelige og autentiske omgivelser” 

 

 -  har vi valgt at fokusere på nedenstående strategiske punkter. Punkter som vi overordnet kan måle gennem 

resultater fra Golfspilleren I Centrum’s hovedpunkter:  

 

Banen, Klubliv, Restaurant, Klubhus, Træningsfaciliteter, Proshop, Træning og Ledelse og kommunikation  

 

Banen 
(PF)  

- opretning af teesteder fortsætter  SM    
- bedre afstandsmarkeringer (100 meter)  SM   
- tydeligere markeringer af sort tee  SM   
- stier forbedres løbende                                                                SM                                              
- næste tee-skilte og tee-markeringer                                          SM                                               
- vintergreens holdes bedre                                                           SM        
- hulambassadør ide   PF/SM 

    
Baneservice (AB)  

- Baneservice generelt   AB/AL 
- 4-bold zoner indføres ved behov  AC/AB 

 

 

Klubliv/Atmosfære  
Turneringsudvalg (IL)  

- Turneringsplan 2020   IL 

- Companyday    IL/HO 
 

Regel og ordensudvalg (IK)  

- handicapregler/undervisning (Frank Larsen) FL 

 

Aktivitetsudvalg (KN) 

- forberedelse til jubilæum   KN/PF 
- aktivitetsplan 2020   KN 

 
Klubber i klubben (IK)  

- herreklubben søger ny formand  IK 
- fokus på tilbud til erhvervsaktive  IK 
- koordinering af julearrangementer  IK 
- koordinering af KIK til hjemmesiden  VL 

 
Historisk udvalg (PF)  

- igangsætning af udvalg   PF 
 

Sport (PF)  

- visioner for elite og juniorer  PF 
- regler for spillerbudget   PF 
- regionsgolf opfølgning   PF 

  



Restaurant 

(PF)  

- støtte op om selskaber hos Tom og Julie   AC 
- plan for samordning i shoppens lukketid  AC 
- støtte til mere synlighed for medlemmer  AC 
- opsætning af turneringer i golfbox  AC/IL 

 

 

Klubhus 
Bygninger (IL)  

- etablering af fast belægning på gårdsplads  AC/IL 
- bedre belysning i klubstuen  IL 
- opgavelister for Bødkergården og Vejleholm IL 

 

  

Træningsfaciliteter 

(PF) 

- opretning af targets og ”skov” på rangen  SM 
- sikkerhedsnet bag rangen   SM 

- anlæg af ny green på indspilsområde   SM 

- området mellem træningsmåtterne og puttinggreen            SM 
- ansvarsbeskrivelse af området                                                    AC 

 

 

Proshop 
(PF) 

- fokus på fitting-salg ved CV  AC 
- ”modtage-pose” til greenfee  AC 
- smallere sortiment , mere logotøj/produkter AC 
- muligheder omkring webshop/bestilling  AC 
- åbningstider og bemanding  AC 

 

 

Træning 
(PF)  

- videreudvikling af gratis træningskoncept  AC/CV 
- fokus på holdtræninger    AC/CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ledelse og Kommunikation 
Introudvalg (PF)  

- nyt introduktionsforløb og –medlemskab  AC 
- nytænkning af Åbent hus   AC 

Investering (HO)  

- ny teestedklipper      SM/HO/PF 
- flere buggyer/scootere                          AC/HO 

Medarbejdere (PF)  
- Ansættelse af træner   AC/KN 
- Ansættelse af shopassistent  AC/KN 
- uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant  AC 
- sygeforsikring   AC 
- ”Infodag” med bestyrelsen   AC/PF 

CSR Udvalg (IK)  

- verdensmålsstrategi for AGC  AC/IK 
Frivillige (AB) (Ledelse) 

- nye opgaver til frivillige (oplæg fra drift)  AC 
- frivillige til Vejleholm?   AB 

Udvalg generelt (VL) (Ledelse) 

- forretningsordener – revidering  VL/AC 
- koordinering af udvalg til hjemmeside  VL/AC 

Kongegolf (PF) (Ledelse) 

- fortsat udvidelse af samarbejdet  AC/PF 

- samordning af maskiner og indkøb   AC/PF/SM 
Sponsor (HO) (Ledelse) 

- erhvervsnetværk   AC/HO 
- sponsorindtægter fokus   AC/HO 

Greenfee (PF)  

- greenfee-tilbud    AC  
- familie-sommer-golf   AC 
- gul onsdag    AC 

Kommunikation (KN) (Ledelse) 

- ”serviceeftersyn” hjemmeside  AC/KN/PF 
- års-hjul    AC/KN 

Medlemmer – fastholdelse (PF)  
- udlejning af bag skabe mersalg plan  AC 
- fordelsklub   AC/HO/PF 

Øvrige projekter (Ledelse) (PF) 

- borgmester besøg   AC/PF 
- nudging projekt   AC/PF  
- kontingentstruktur   ALLE 
- ”Plan 750”    AC/PF 
- GIC – udvælgelse og oversigt  AC/PF 
- møde med alle udvalgsformænd        AC/PF 

 
    

 


