
Hovedforslag Delforslag

9-huls turnering

Dobbelt antal deltager

Kombinere 9- og 18-huls turnering

Klubfester ifm. sommerferie

Arrangementer på tværs af alder

Vi mangler plads til social udfoldelse

Tydelig opdeling af resturant og klub

Inddrage dameomklædningen  til lounge/TV/automat

Dele herreomklædningen i to med  adgang udefra
Mangler et lokale som er stort nok 

til social arrangementer

Foredrag i klubben om golf evt. tidliger pro

Tv med golfkanal

TV-aftener

Flere turnering mix (mænd/kvinder)

Arrangere fælleshygge med  golfturnering (TV-stue)

Ikke flere turneringer end dem vi  har

Simulatoraften

Ølsmagning

Regelaften

Gæsteforedrag

Arrangerere vintersamvær

En forbedret indslusning af unge

Facebookgruppe for nye medlemer  (ikke begynder)

Bedre introduktion til klub i klubben

Forbedre overgang fra nye 

medlemer til klub i klubben
Social forum for nye

App for begynder (gruppe)

Mentor for nybegynder

Hvordan kommer man igang bortset  fra torsdag

Bedre kontrol med reservering af  tider overholdes
Ingen melder fra tiden fordi en anden melder på

Man må ikke sige nej, hvis andre  booker sig på ens tid

Hils "Sig hej"

Pas på banen  -Rive -Nedslagsmærker -Turfs

Skælde ud er NO OG

Hold tempo

Hjælp makkere til bedre flow

Fokus på unge i klub i klubben
Spørgerskema/interview af unge for 

at beskrive deres behov

Flere hjælpere til junior

Facebookgruppe til junior etableret  af kontoret

Det være svært at finde makker og svært at få tid
Fastsatte låste tider til gruppe social

-Nybegynder

-Medianer

-Top

-MIX

Kl. 16/16.30 Gl.spiller + ny spiller  (fx. tirsdag)

Noget af onsdagsherre åbnes  (blandes)

Sikre ugentlig træningsmuligheder for alle i større 

grupper

Samarbejde med fitness klubTræning

Sociale forhold

Fællesskab

Nye medlemer

Takt og tone i kluben

Unge

Spil



Løbende undervisning af PRO

-Fyraftenstræning
Vi vil være Danmarks bedste

Løbende oprykning

Renovering af klubhus evt. 1-sal
Hvor er de gamle resultattavler evt.

hænges op i gangen

Par 3 bane Etabler en par 3 bane

Åbningstider eller automat
Krisepsykolog tilknyttet til klubben

(efter en dårlig runde)

Publikumsvenlige matcher

Bedre info vedr. arrangementer i  klubben

Træning

Elite

Klubhus

Andet


