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medlemsmøde  
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Agenda 
 

• Brønderslev Golfklub strategi frem 2024 

• Gruppearbejde sammen med Kaffe og 
kage  

• Frivillige og deres arbejde i klubben 

• Flettetider 

• Turneringsudvalget 

• Minikursus i GLFR telefon app  



Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 
 



Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 
 

• Mission: 
• Hvad er Brønderslev Golfklubs eksistensberettigelse.  

• Missionen beskriver med andre ord, hvorfor at  foreningen eksisterer. 

 

•At vi til stadighed er både en attraktiv klub  

   samt har nogle gode baner. 
 

 



Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 
 

• Vision: 
•   

• Brønderslev Golfklubs vision er målet for fremtiden, og beskriver derfor det ønskede fremtidige billede af 

golfklubben. Uden vision kan det være kompliceret at vide, hvor man ønsker at arbejde sig hen imod. ... 

 

•  Den foretrukne klub nord for Limfjorden 
 

 

 

 

 



Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 
 

• Værdier: 
• Værdierne er guidelines for vores daglige adfærd og for de signaler vi sender internt i golfklubben og fra 

golfklubben til omverdenen – altså, hvordan vi opfattes, internt såvel som eksternt. 
 

•   Positiv og inkluderende atmosfære  

     der rummer alle 

•   Godt socialt liv 

•   Godt informationsniveau 

•   God service til medlemmer og gæster 
 



Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 
 

• Mål: 
 

• Medlemmer antal 
•  i 2022: 1200  
• i 2023: 1400  
• i 2024: >1400 

 

• Greenfee indtægt  

• i 2022: Kr. 1.100.000,00  

• i 2023: Kr. 1.200.000 

• I 2024: > Kr. 1.200.000 
 

 



Brønderslev Golfklub Strategi frem til 2024 
 

• Handlinger: 
 
  

•   Spændende, velplejet og attraktiv bane på alle     
     spilleniveauer 

•   Attraktiv og velfungerende Golfcafe’ 

•   Engageret og inspirerende pro 

•   Velfungerende og vedligeholdte gode træningsfaciliteter 

•   Alle hilser på hinanden  
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arbejde i 
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Frivillige og 
deres 
arbejde i 
klubben 
 

Det skal være hyggeligt og en 
fornøjelse at være frivillig 

”Et godt kammeratskab”  

Man skal melde sig og lave det man 
syntes man er god til  

Kompetencer som kan gavne 
klubben 



Agenda 
 

•Flettetider 



Agenda 
 

•Turneringsudvalget 





 

FORSLAG TIL TURNERINGER I 2022: 

 Åbnings-turnering 

 Nordjyske Bank-turnering 

 Sommerhulspil 

 Frivillig-turnering 

 2-generationers turnering 

 Roe-turnering 

 Ande-turnering 

 

Ovenstående turneringer står turneringsudvalget for i 2022. 

 

Sct.Hans-turnering og jule-turnering vil kun blive afholdt i 2022, hvis der er 
frivillige kræfter, der har lyst til at arrangere turneringerne. 



Hvad gør vi for at tiltrække jer medlemmer til vores turneringer: 

 

- Er det for dyrt at deltage? 

- Skal det være løbende starter? 

- Er præmierne for dårlige? 

- Skal der et helt nyt koncept til, hvor turneringsfee er inkl. mad og drikke? 

 

I 2021 er flere af turneringerne blevet aflyst da der har været for få deltagere. 

 

I 2022 ønsker bestyrelsen at der stadig skal være et minimum på 50 deltagere pr. 
turnering for at de bliver afviklet. Vi kan ikke være bekendt overfor vores sponsorer, at 
afholde turneringer med færre deltagere. 

 

Er det et nyt turneringsudvalg der skal til??? 
 

 

 



Agenda 
 

•Minikursus i GLFR 
telefon app  





START 

• Start GLFR på din telefon 

• Favoritbanen er valgt på forhånd 

• Opsæt runde 

• Vælg bane 

• Tryk på play 

 

 



BANEGUIDE 

1. slag                           2. slag 



SCOREKORT 
 

Tryk her efter endt hul 



REGULERING 

• Efter endt spil – tryk  

AFLSUT SPIL 

• Vælg Dine markør 

• Tryk INDSEND SCOREKORT 


