Klubhus
Hovedforslag

Delforslag
Bedre plads i klubhuset
Bedre bade- og omklædnings faciliteter
Private badefaciliteter (unisex)

Lokaler

Resturant

Bygningen

Udenomsarealer

Større terrasse og bedre afskærming mod vind
Trackman i trænings lokalet -Betales af brugen via kontingent
Golf slottet Aarhus
Manglende klublokale
Juster klubhuset ved evt. at gøre
dameomklædningen mindre og
udnyt pladsen bedre
Bedre plads i administrationen og forretningen
Bedre indendørs træningsfaciliteter
Udvide klublokaler ved at inddrage omklædningsfaciliteter
Udnyttelse af tidligere trænerkontortil mere fornuftig formål
Bedre log-in for greenfee gæster
Størrer kontor til sekretariatet
Mindre omklædningsfaciliteter
Golfshop er for lille
Sekretariatet er for lille og roder
Flytte sekretariatet til hovedbygning
- flyt omklædning til butiksbygning
Bedre adskillese af klub/resturant
Unico fylder meget i mange lokaler
Meget kørsel ift. udlevering/aflevering af mad
Rabat hele året uden indskud ved visning af kort
Terrassen for sølle - udvides evt. med glaslæskærm
Bedre logistik vedr. buffet ved turnering
Længere åbningstid i resturanten om sønsdagen
Bedre garderobe til resturanten
Resturanten er for lille
Overvægt af resturantgæster
Møbler udendørs fylder for meget - mindre = flere gæster
Unico kort er genialt - beholdes
Udvalg af TO-GO mad er fint
Plads mangle udenfor i godt vejr
Adskilles af klubmedlemmer og gæster
Evt udvide klubhuset
Rive ned og bygge nyt
Tilbygning i 2 etager med udgavning
mod hul 1. og resturant på 1 .sal
Bevar udsigten mod puttinggreen og drivingrange
Udvidelse ved delvis køb af Dalgård
Vedligeholde eksisterende klubhus, maling, utæt tag
Maling med hjælp af frivillige
Nye facade - vinduer mod vest
Nyt varme/ventilationsanlæg
Udvidelse af parkingspladsen
Forbedring af rengøringsområde
Langt rør på luftpistol
Nem startende jernrenser
Sko rengøring
Nye børster til vask af jern
Kompressor til rengøring står rigtigt
Størrer rengøringsområde til bags/sko

Oprydning

Udefra

Opbevaring

Andet

Sortering af ting der stilles rundt i alle lokaler
Fej balde og ordne lys
Ryde op i udstillede ting
Aftale om hvem har ansvar for hvad
Kasser/ting fra resturanten roder
Turneringskontor skal ryddes op
Mere indbydende indgangsparti
Åbne op ud mod hul 18
Indretning af container
Førstehåndsindtryk af klubben for "snusket"
Udsigt til banen fra klubhuset
Udgravning under terrassen til bagrum
Renovering af rum til bags og vogne-større rum
Flere dobbeltrum
Mangelfuld intro af faciliteter
Tage ved lærer fra andre klubber -samarbejde
Opslag om brugt udstyr evt. udstilling
Samarbejdsaftaler med andre klubber
Stor baneoversigt til orientering inden start
Ingen artikler om "uld tøj til børnpå hjemmesiden
Hjemmesiden skal opdateres og ryddes op
Buddy ordning af nye medlemmer
Rygeområde for personale og regler

