
Projekt bedre klubhus. 

 

Formål: 

Grundig analyse af klubbens behov for optimering af de bygningsmæssige faciliteter. 

Projektet inddrager alle faciliteter, der er knyttet til klubhus: omklædning, toiletter, plads til 

møder, plads til socialt samvær i forbindelse med golf, mulighed for mad og drikke, 

indtjekning, turneringsafvikling, administration, plads til trænerne, shop, plads til bags og 

sikkert meget mere.  

Mål: 

Udarbejde et eller flere forslag, der løser de udfordringer analysen udpeger. 

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, hvad der er de væsentligste behov for 

golfspillerne i Aarhus Golf Club. 

Ønsker og udsagn skal konkretiseres og trykprøves - ”mere plads” skal konkretiseres – 

plads til hvad og hvornår. 

”Større klublokale” skal konkretiseres – hvad er et klublokale, hvad skal det bruges til, 

hvem skal bruge det osv. 

Generelt skal alle udsagnene fra medlemsmødet vedrørende klubhus trykprøves og 

konkretiseres. 

Faciliteter til rengøring af grej og vogne hører til i denne projektgruppe. 

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

gang med at se på løsningsmuligheder. 

Hvilke typer ændringer kan behovsafklaringen pege på? 

➢ Bedre oprydning og renholdelse/løbende vedligehold/højnet standard på de 

eksisterende faciliteter. 

➢ Ændret/bedre udnyttelse af de eksisterende bygninger 

➢ Udbygning 

➢ Nybygning 

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

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

Medarbejdere i klubben og lederen af restauranten kan inviteres til at bidrage med viden, 

erfaring og ønsker undervejs i processen. 



Hvis forslagene rækker ind over en eller flere af de øvrige projektgrupper tages der kontakt 

til disse med henblik på afklaring. 

 

Tidshorisont: 

Gerne en tæt møderække, der munder ud i forslag der kan gennemføres på den korte 

bane og forslag, der kræver længere forberedelse, planlægning og større økonomisk 

råderum. 

Frist for ansøgning til kommunal pulje til fritidsfaciliteter er hvert år 1. oktober – så en 

eventuel ansøgning i 2021 kunne være et mål. 

 


