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Åskov Golfklubs formål: 

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf. 

Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv skal klubben: 

 Sikre at golfbanen altid er i god stand og spilbar hele året. 

 Fremme kendskabet til golf. 

 Fremme færdighederne i golf. 

 Være en breddeklub, med plads til elitegolf.  

 Sikre at de nødvendige faciliteter hertil er til stede, og opretholde et tilfredsstillende 

kvalitetsniveau. 

 Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for klubben. 

Åskov Golfklubs grundlæggende værdier: 

Forening & forretning: 

Vi ved, at ved at finde balancen mellem foreningen og forretningen kan vi skabe en langtidsholdbar 

golfklub. Uden foreningen giver vores klub ingen mening, og uden at tænke forretningsmæssigt i forhold 

til såvel medlemmer, gæster, sponsorer, samarbejdspartnere og ansatte, kan vi ikke skabe grundlaget 

for en sund udvikling i og af klubben. 

Vi ønsker at være kendt for kvalitet i den måde vi arbejder på, og måden hvorpå vi servicerer klubbens 

medlemmer og gæster. Kvalitet er et nøgleord både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens 

sponsorer og øvrige samarbejdspartnere. 

Golf for alle ” Breddeklub”: 

I Åskov Golfklub lægger vi stor vægt på, at klubben skal være for alle, der ønsker at spille golf. I vores 

golfklub er vi som medlemmer lige vigtige og ligeværdige for klubben, med plads til alle. Det gælder for 

samtlige af klubbens medlemmer, uanset om man er junior, nybegynder, elitespiller, pensionist, 

fuldtidsmedlem eller flexmedlem, eller man besøger klubben som gæst. Det betyder, at vi som golfklub, 

vil forsøge at skabe en balance, hvor der er plads til alle. 

Det gode samarbejde: 

Vi er meget bevidste om, at kun gennem godt samarbejde og god dialog kan vi som golfklub sikre, at 

både medlemmer, gæster, sponsorer og samarbejdspartnere, altid skal føle sig velkommen og godt 

tilpas i klubben. Vi ved, at kun gennem mange og engagerede frivillige, kan klubben overleve og udvikle 

sig på sigt. Gennem dygtige og engagerede ansatte, kan klubbens daglige drift og udvikling sikres. Vi 

ønsker en klub, hvor klubbens overordnede interesser er i fokus, og som er en attraktiv og rummelig 

arbejdsplads, både for de ansatte og frivillige. Det betyder, at der er fokus på trivsel og udvikling, og at 

ansvar og selvstændige beslutningskompetencer følges ad. 
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Klubliv: 

Vi sætter vores klubliv højt. Vi er en klub i byen, og vi skal som klub være med til at binde medlemmerne 

sammen, både som golfspillere og omkring det sociale. I vores klub hilser vi ordentlig på hinanden, og er 

villige til at give en hånd med, når der er brug for det i klubben. Vi betragter klubben som vores klub og 

sætter venlighed, et smil, hensynsfuld optræden og gensidig respekt og tolerance overfor hinanden 

meget højt. 

Naturen: 

Banen ligger på lejet jord, og vi er bevidste om, at vi forvalter et stort naturområde på en måde som 

belaster naturen mindst muligt, og som overholder gældende regler og bestemmelser omkring drift af 

golfbaner. Forvaltningen af jorden, sker i tæt samarbejde med jordejere. 

Bestyrelsens organisering: 

Bestyrelsen består af henholdsvis 5 eller 7 eller 9 medlemmer, som opstiller og vælges på den årlige 

generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter. Bestyrelsen har det fulde ansvar for ledelsen af 

klubben og træffer beslutninger i klubbens anliggender. 

Bestyrelsens suppleanter inviteres med til bestyrelsesmøderne, efter behov. 

Bestyrelsen beslutter klubbens vision, forretningsorden, virksomhedsplan, værdigrundlag samt 

forelægger de årlige budgetter på den årlige ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen fastsætter regler for ophold og adfærd på de arealer som er underlagt Åskov Golfklub, og 

har ansvaret for, at disse efterleves. 

Der nedsættes et forretningsudvalg (FU) bestående af formanden, næstformanden, økonomi ansvarlig, 

sekretæren, samt de relevante ansatte og bestyrelsesmedlemmer. 

Formand: 

Klubbens formand, tegner sammen med næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem klubben og 

er klubbens politiske repræsentant i forhold til eksterne interesser. Formanden leder 

bestyrelsesmøderne. Formandens ansvar er klubbens overordnede drift og udvikling, herunder at være 

de ansattes nærmeste foresatte. 

Næstformand: 

Næstformanden overtager formandens opgaver ved forfald. Herunder har næstformanden, ligesom 

formanden, klubbens overordnede drift og udvikling, som ansvarsområder, 

Økonomi: 

Ansvaret for budgetter og den daglige økonomistyring, ligger hos forretningsudvalget, men da 

bestyrelsen har et særligt ansvar i at kontrollere og udvikle økonomien samt prioritere i forhold til 
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investeringer, er der en særlig økonomirolle i bestyrelsen. Denne har til opgave at have særlig fokus på, 

at der i klubben er styr på økonomien, være sparringspartner for forretningsudvalget i det daglige 

omkring økonomi samt gennemføre opfølgning vedr. den økonomiske status for klubben. 

Økonomirollen er født medlem af forretningsudvalget, hvor under klubbens baneanlæg sorterer, da det 

er her klubbens største investeringer og omkostninger findes.  

Baneansvarlig: 

Den baneansvarliges ansvarsområde er golfbanens vedligeholdelse og udvikling. Den baneansvarlige er 

født medlem i forretningsudvalget. 

Den baneansvarlige skal drage omsorg for, at der i et samarbejde med baneudvalget og 

chefgreenkeeperen udarbejdes forslag til golfbanens udvikling, standard og pasning. Forslaget 

forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorefter planen danner grundlag for det videre arbejde med 

baneanlægget. 

Ændringer i banens udformning, kan alene ske med bestyrelsens godkendelse og evt. efter konsultation 

med en banearkitekt. 

Sportsansvarlig: 

Den sportsansvarlige har som sit arbejdsområde den sportslige udvikling i Åskov Golfklub, herunder 

klubbens elite, juniorer og turneringer. Det er de sportsansvarliges ansvar, at der for de enkeltes 

områder udarbejdes målsætninger og budgetter for den kommende sæson til bestyrelsens godkendelse, 

samt at sikre opfølgning på efterlevelsen af de formulerede målsætninger. 

Den sportsansvarlige rolle, kan varetages af flere personer som refererer til udvalgt kontaktperson i 

bestyrelsen. 

Udviklings og visionsansvarlig: 

Denne rolle har ansvaret for at sikre at klubben til enhver tid har en realistisk og ambitiøs vision, der er 

et pejlemærke for udviklingen af klubben. 

Kommunikationsansvarlig: 

Denne rolle har ansvaret at sikre fokus på, at Åskov Golfklub har et ensartet ansigt og udryk udadtil, 

overfor klubbens medlemmer, gæster, sponsorer og samarbejdspartnere, og er synlige i lokalområdet. 

Sponsoransvarlig: 

Denne rolle har ansvaret for, at formulere og vedligeholde en samlet strategi, handlingsplan og 

målsætninger for salg af sponsorater til Åskov Golfklub. 

Klubber-i-klubben: 
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Den ansvarlige har et særligt ansvar for at vore udvalg og klubber-i-klubben fungerer effektivt, og 

samarbejder på tværs og arbejde med fælles mål. 

Klubbens ansatte: 

Sekretæren: 

Klubsekretæren har til opgave at bemande klubbens sekretariat, og servicere klubbens medlemmer og 

gæster i alle relevante forhold i henhold til arbejdsplan. Primære arbejdsopgaver for sekretæren er: 

 Registrering af nye medlemmer og vedligeholdelse af medlemskartotek. 

 Opkrævning og registrering af kontingenter og andre økonomiske forhold overfor medlemmer. 

 Daglig bogføring, fakturering og debitorstyring, leverandørbetaling og lønudbetaling. 

 Handicapregulering af klubbens medlemmer. 

 Reservationer af golfbanen ved turnering eller andre arrangementer. 

 Kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere. 

 Information til medlemmerne vedr. banereservationer, og andre forhold omkring golfklubben. 

 I samarbejde med klubbens øvrige ansatte, den daglige tilsynsførelse med klubbens lokaler og 

omkringliggende arealer. 

 Deltage i bestyrelsesmøder som referent. 

 Øvrigt forefaldende arbejde i sekretariatet. 

Klubbens sekretær referer til klubbens formand.  

Chefgreenkeeperen: 

Chefgreenkeeperen har ansvaret for den daglige pasning og vedligeholdelse af baneanlægget, i fuld 

overensstemmelse med de retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget på baggrund af baneudvalgets 

indstilling. 

Chefgreenkeeperen udarbejder udviklings- og plejeplan samt budget for pasning af banen og maskinel i 

henhold til baneudvalgets fælles indstilling til udvikling, standard og pasning. 

Chefgreenkeeperen leder og fordeler arbejdet blandt det ansatte greenkeeperpersonale. 

Chefgreenkeeperen har ansvaret for driften af Åskov Golfklubs grønne arealer, samt i samarbejde med 

bestyrelsen, drift og vedligeholdelse af bygninger samt området omkring klubhuset. 

Chefgreenkeeperen refererer til klubbens formand. 

Chefgreenkeeperen er født medlem af baneudvalget. 

Træner: 

Der ansættes en træner i klubben, som sikrer, at træning af klubbens medlemmer og gæster sker i 

henhold til aftale og forventninger, og som beskrevet i ansættelseskontrakten. 
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Klubbens træner referer til klubbens formand. 

Forpagter af Golfshop: 

Klubbens Golfshop kan forpagtes til anden side. 

I så fald udarbejdes en forpagteraftale, som specificerer de vilkår forpagtningen sker på grundlag af, 

herunder afstemning af åbningstider samt bemanding af shoppen, samt servicering af klubbens 

medlemmer og gæster og almindelige spørgsmål efter aftale med sekretariatet. 

Klubhuset: 

Sekretæren har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af klubhuset, og fører tilsyn med de 

omkringliggende arealer, her under p-pladsen. 

************** 

Klubbens udvalg: 

Følgende beskriver ansvarsfordelingen for de forskellige udvalg i Åskov Golfklub: 

Sponsorudvalget: 

Sponsorudvalget har til opgave at formulere og vedligeholde en samlet strategi, handlingsplan og 

målsætning for salg af sponsorater til flg. grupper: 

 Eksisterende og nye sponsorer 

 Samarbejdspartnere 

 Virksomheder, som efterspørger Company Days 

Forslaget godkendes af bestyrelsen, hvorefter den ansvarlige for sponsorudvalget, har ansvaret for at 

opfylde de vedtagne målsætninger. 

Sponsorudvalgets opgave er, at være sparringspartner for sekretæren, samt at bidrage med sit 

eventuelle netværk i tilknytning af sponsorer og samarbejdspartnere til klubben. 

Sponsorudvalget arbejder samtidig for, at virksomheder og erhvervsfolk med interesse i golf, kan samles 

i et forum, hvor nøgleordet er golf, socialt samvær og netværk. Dette sker i samarbejde med klubbens 

træner og sekretær. 

At danne et netværk, hvor golfen binder os sammen, det sociale fordi det er på banen, og efter golfen 

lære vi hinanden at kende. Netværket for at vi kan hjælpe hinanden, hvis behovet og muligheden opstår 

og skabe et tilhørsforhold til Åskov Golfklub. 

Baneudvalget: 
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Åskov Golfklubs anlæg skal til enhver tid være udfordrende, spændende og en oplevelse for medlemmer 

og gæster, både for spillere med et højt handicap som for den øvede og elitespilleren. 

Banen skal til enhver tid være i så god stand som muligt. Ingen omlægninger har højere prioritet end 

banens stand. 

Åskov Golfklubs ønsker at give alle medlemmer og gæster en unik golfoplevelse på en af Midtjyllands 

mest spilbare baner året rundt. 

Baneudvalgets medlemmer: 

 Udvalgets medlemmer består af chefgreenkeeper, formanden, træner, samt en eller flere 

klubmedlemmer som er udpeget af bestyrelsen. 

 Formanden for baneudvalget skal godkendes af klubbens bestyrelse. 

 Udvalgets medlemmer skal have et godt kendskab til golfspil på alle niveauer. 

 Udvalget supplerer selv med ekstra medlemmer til ad hoc opgaver. 

Baneudvalgets kompetencer og opgaver: 

 Det er baneudvalgets opgave at bistå chefgreenkeeperen i udarbejdelsen af en langsigtet 

målsætning for banens layout og standard. 

 Det er baneudvalgets opgave at bistå chefgreenkeeperen i udarbejdelsen af flerårige 

handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle 

ændringer. 

 Det er baneudvalgets ansvar, at banens arkitektur og layout sikres så vidt det er muligt, og sikre 

nødvendig konsulentbistand fra DGU og/eller anden samarbejdspartner. 

 Det er baneudvalgets opgave at bistå chefgreenkeeperen i vedligeholdelse og anskaffelse af 

maskiner samt uddannelse af personale. 

 Det er baneudvalgets opgave at bistå chefgreenkeeperen i forbindelse med baneanlæggets 

daglige drift og vedligeholdelse, samt ved gennemførelse af eventuelle forandringer og 

udvidelser af baneanlægget samt de tilhørende træningsfaciliteter. 

 Baneudvalgets medlemmer kan deltage i projektgrupper for ad-hoc opgaver. 

 Baneudvalget bistår chefgreenkeeperen med at udarbejde planer for de frivilliges indsats i 

forbindelse med banens pasning og pleje. 

 Baneudvalget bistår chefgreenkeeperen med at udarbejde planer for den årlige arbejds-

/oprydningsdag før sæsonstart. 

 Baneudvalgets medlemmer fører tilsyn med alt skiltning og markeringer på banen, og bistår 

chefgreenkeeperen med det fornødne for at opretholde den aftalte standard. 

 Baneudvalget har en særlig opgave i at kommunikere rettidigt om relevante tiltag og aktiviteter 

på banen. Baneudvalget har ligeledes en særlig forpligtigelse til at involvere klubbens 

medlemmer mest muligt og hensigtsmæssigt i banens udvikling bl.a. i ”høringer” via elektroniske 

medier, hvor medlemmerne kan give udtryk for forslag og holdninger. 
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Beplantningsudvalget (underudvalg under baneudvalget): 

Beplantningsudvalget kommer med forslag til beplantning og bede og nyetablering af bede rundt på 

banen og ved klubhuset, og er med til at sikre at der er en rød tråd i beplantning på banen og omkring 

klubhuset. 

Beplantningsudvalgets opgaver: 

 Der aftales med repræsentanter fra baneudvalget hvilke buske som primært ønskes på banen og 

omkring klubhuset. 

 Komme med ideer til nye træer (der udarbejdes en samlet plan for både banen og omkring 

klubhuset). 

o Blomsterkummer, krukker, højbede m.m. 

o Bede med forskellig beplantning. 

 Plantning af løg efter aftale med chefgreenkeeperen 

 Hjælper med frivilligt arbejde samt hjælper med at finde frivillige til etablering og 

vedligeholdelse. 

Banekontrol og -service: 

Der nedsættes et banekontrol og -service udvalg bestående af erfarne golfspillere. Udvalgets opgave er, 

at udføre den nødvendige kontrol på banen og yde service overfor klubbens medlemmer og gæster som 

befinder sig på banen. 

Udvalgets beslutninger sker i tæt dialog med klubbens sekretær og formand. 

Alle medlemmer af banekontrol/service udvalget skal udstyres med et personligt identifikationskort, 

som fremvises når de udfører deres opgaver på banen og omkring klubhuset. 

Banekontrol/service personalet har kompetence til at udføre flg.: 

 At påtale manglende efterlevelse af de vedtagne regler og etiketter for spil på banen og forlange 

disse overholdt. 

 At påtale uacceptabel påklædning, eksempelvis kan bar overkrop og bare fødder ikke accepters, 

men kan evt. medføre bortvisning. 

 At bortvise personer på banen uden ugyldigt medlemskab eller greenfee kvittering fra banen. 

 At bortvise spillere fra banen, såfremt de nægter at efterleve henvisninger og påtaler fra 

banekontrol/-service personalet. 

 At indberette spillere, som nægter at efterleve henvisninger og påtaler, til sekretariatet eller 

bestyrelsen. 

 Sådanne kan af bestyrelsen idømmes karantæne for spil på banen. 

Foruden gruppen af golfspillere som udøver banekontrol/service, er alle ansatte samt 

bestyrelsesmedlemmer bemyndiget til at udøve banekontrol/-service i alle døgnets timer. 
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Visionsudvalg: 

Udvalgets opgave er at sikre: 

 At der kontinuerligt arbejdes målrettet mod at realisere klubbens vision gennem konkrete 

handlingsplaner. 

 At der løbende sker opfølgning på visionsarbejdet. 

 At klubbens medlemmer involveres i visionsprocessen og inviteres til at bidrage med forslag.  

 At visionen og arbejdet med at realisere den er forankret i bestyrelsen og den daglige ledelse af 

klubben. 

 At visionsarbejdes synliggøres gennem relevante visionsmøder, artikler og andre former for 

formidling. 

Kommunikationsudvalget: 

Udvalgets primære opgaver er 

 At der årligt udarbejdes et årshjul, der er med til at understøtte klubbens mål om at være blandt 

de fremmeste, når det gælder kommunikation med klubbens medlemmer, gæster, sponsorer og 

samarbejdspartnere. 

 Løbende at mødes og drøfte relevante kommunikationstemaer for klubben. 

Turneringsudvalget: 

At deltage i turnering, er en ikke uvæsentlig del at det at spille golf. 

Turneringer i Åskov Golfklub, som retter sig mod de medlemmer i klubben, som sætter de sociale højt. 

Samtidig er det vigtigt, at det sportslige er i top og det er målet, at sammensætte et turneringsprogram, 

som er alsidigt og attraktivt. 

Begynderudvalget: 

Begynderudvalgets fornemmeste opgave er at rekruttere nye golfspillere, og hjælpe klubbens 

begyndere godt i gang med golfsporten. Ikke blot teoretisk, men specielt omkring det sociale, og at de 

bliver trygge ved at spille golf på klubbens bane, og bliver klædt på, til at besøge andre golfbaner og 

udleve golfsporten. 

Mission: 

 At byde nye medlemmer velkommen i Åskov Golfklub såvel teoretisk, teknisk som socialt. 

 At formidle og indføre nye medlemmer til golfens glæder, regler, etik og udtryk, men også give 

begynderne lyst til at blive medlem af Åskov Golfklub, og på sigt indgå som aktive medlemmer i 

diverse udvalg, klubber i klubben og ikke mindst bidrage til et rigt og godt forenings- og klubliv. 

 At tilbyde et forløb som tager udgangspunkt i de enkeltes forudsætninger og tilpasses derefter. 
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 At animere begyndere til at træne og ikke mindst fortsætte træningen – også efter 

begynderforløbet. 

 At gøre den enkelte nybegynder til ambassadør for Åskov Golfklub, og aktivt være medvirkende 

til at tiltrække nye medlemmer. 

 Tilbyde en fælles 9 hullers turnering for begyndere samt øvede medlemmer af klubben. 

 At introducere begyndere og mindre øvede til turneringsgolf. 

 At hjælpe så der er spillepartnere, også udenfor begynderturneringerne. 

Juniorudvalget: 

Juniorudvalget i Åskov Golfklub har til formål, at skabe et godt miljø for alle juniorer i klubben. 

Det sker ved målrettet arbejde, hvor klubben giver de bedste rammer for alle juniorer, elite såvel som 

bredde. 

Der arbejdes med et aktivt klubmiljø, hvor juniorerne har lyst til at komme både i fritiden samt deltage i 

træning og konkurrencer samt klubturneringer. 

Udvalget skal skabe motivation og give juniorerne størst muligt personligt udbytte af golfspillet. 

Udvalgets primære opgave er: 

 Udvikling af juniorer der kan repræsentere Åskov Golfklub ved DGU turneringer, 

kredsturneringer, JDT, rangliste turneringer, shortgame samt Junior Cup turneringer. 

 At arrangere aktiviteter, som tilgodeser såvel bredde som elite, så både det sociale og 

spillemæssige sammenhold sikres. 

 At arbejde sammen med klubbens sportsudvalg, og sikre at de bedste juniorer får mulighed for 

at prøve at spille på eliteniveau. 

 At etablere og fastholde samarbejde med omegnsklubber, og arrangere turneringer, camps og 

sociale arrangementer, hvor Åskov Golfklubs juniorer møder og skaber relationer til juniorer i 

omegnsklubber. 

Udvalget består af udvalgsformand, træner og aktive forældre. 

Sportsudvalget: 

Sportsudvalgets opgave er at sætte rammen for udvikling og drift af Åskov Golfklubs elitespillere, samt 

regionsgolfere, herunder at sikre et godt træningsmiljø. 

Træningsmiljøet skabes gennem fællestræning, individuel træning samt støtte og vejledning til 

turneringsplanlægning. 

Udvalgets primære opgave er: 

 Hjælpe den enkelte spiller med målsætninger og udvikling. 
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 At fordele økonomisk støtte til den enkelte elitespiller og juniorspiller, i relation til potentiale og 

arbejdsindsats for den enkelte spiller. 

 At have tæt samarbejde med juniorudvalget, for at sikre at springet fra junior til elitespiller ikke 

bliver for stort. 

 At sikre at klubbens elitehold bemandes med de spillere som har den rette indstilling til 

elitearbejdet. 

 Koordinering med klubbens træner om sæsonens træningsforløb og afholdelse af trænings- 

seancer. 

 At sikre at de sportslige målsætninger opfyldes. 

 At sikre klubbens repræsentation i regionsgolf. 

Udvalget består af en udvalgsformand, træneren og holdkaptajner. 

Øvrige udvalg: 

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til at sikre klubbens aktiviteter. For alle udvalg gælder, at 

de skal have udarbejdet en målsætning, handlingsplan samt budget, som skal godkendes af bestyrelsen 

Bestyrelsen orienteres løbende om aktiviteterne i udvalgene, dels via den løbende 

økonomirapportering, dels via fremsendte referater fra udvalgenes møder og endelig via løbende 

rapportering fra de områdeansvarlige i bestyrelsen. 

Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen den 10. december 2018, og genoptages til revision på 

første bestyrelsesmøde efter hver ordinær generalforsamling. 


