
Projekt bedre bane 

 

Formål: 

Gruppens opgave er at komme med forslag til, hvorledes vi kan sikre en bedre bane 

og træningsfaciliteter for medlemmerne. 

Projektet inddrager Indspilsområde, drivingrange, puttinggreen, skiltning og alle 

øvrige elementer på banen. 

  

Mål: 

Målet er at fremkomme med forslag til hvordan golfbanen og træningsfaciliteterne 

skal tage sig ud / være i fremtiden. I den forbindelse forventes det, at enkelte 

initiativer kan iværksættes snarest og introduceres senest til sæsonstart 2021. 

 

Gruppestørrelse: 

Vi satser på en gruppe der kan rumme medlemmer med interesse for projektet, men 

som er arbejdsdygtig, og som dermed kan lægge arbejde i at komme fra løse ønsker 

over behovsanalyse til konkrete og gennemarbejdede forslag. 

 

Behovsafklaring - Hvad har vi brug for? 

En grundig drøftelse og undersøgelse af, hvorledes vi kan forbedre banen og 

træningsfaciliteterne. 

Ønsker og udsagn skal konkretiseres og trykprøves - ”forbedre banen og 

træningsfaciliteterne” skal konkretiseres – Hvordan forbedre og hvad skal forbedres? 

Generelt skal alle udsagnene fra medlemsmødet vedrørende træningsfaciliteter og 

banen analyseres og konkretiseres, således konsekvenser kan identificeres. 

Udsagn fra Golfspilleren i Centrum inddrages. 

Først når vi er grundigt afklarede på, hvilke væsentlige behov vi skal tilgodese, går vi 

i gang med at se på løsningsmuligheder. 

 

Det eller de endelige forslag skal være konkrete og med tilknyttet økonomisk 

overslag, tidsperspektiv, fordele og ulemper på den korte og lange bane. 

 

Andet 

Baneudvalget og klubbens Chefgreenkeeper kan inviteres til at bidrage med viden 

og erfaring undervejs i processen. Såfremt medarbejdere indkaldes til møder uden 

for arbejdstid, koordineres dette via bestyrelsen. 

Bestyrelsens repræsentanter er ansvarlige for koordination med øvrige 

projektgrupper, hvis disse bør/skal inddrages.  

Der kan efter aftale med bestyrelsen nedsættes undergrupper, projektgrupper med 

særligt projekt der kræver professionel ekspertise, såfremt der skal udarbejdes 

konkrete forslag til større projekter. Disse ledes af en projektansvarlig med direkte 

reference til bestyrelsen. 

 

  



Tidshorisont 

Projektgruppen skal senest 10. januar 2021 fremsætte forslag til, hvorledes vi i 2021 

kan opnå en mere effektiv anvendelse af banen i 2021. 

Samtidig skal projektgruppen, som minimum skitsere, hvilke tiltag der skal 

iværksættes på lang sigt for at opnå en bedre golfbanen og bedre træningsfaciliteter 

på lang sigt. 

 

 

 


